
   Στίς 19 Ἰουλίου διεξήχθησαν οἱ προ-
εδρικές ἐκλογές στὸ αὐτόνοµο κρατίδιο 
τοῦ Ναγκόρνο Καραµπάχ, στὴν 
περιοχή δηλαδή 
τοῦ Καυκάσου 
ποὺ κατοικεῖται 
ἀποκλειστικά ἀπό 
Ἀρµένιους καὶ ἡ 
ὁποία ἀποσχίστηκε 
ἀπό τὸ Ἀζερµπαϊ- 
τζάν µετά τόν 
πόλεµο τοῦ 1991. 
 Στίς ἐκλογές 
αὐτές εἴχαµε τὴν 
τιµή - ὡς “Α” - να 
π ρ ο σ κ λ η θ ο ῦ µ ε 
ΜΟΝΟΝ ΕΜΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ - ὡς 
διεθνεῖς παρατηρητές τῆς διαδικα-
σίας, συµπληρώνοντας τὴν ὁµάδα 
ἑκατοντάδων ἀτόµων ποὺ συγκρο-
τήθηκε ἀπό πλῆθος ἄλλων χωρῶν: 
Ρωσία, Οὐκρανία, Πολωνία, Σερβία, 

Ἰταλία, Γαλλία κτλ. Τὴν τιµητική αὐτή 
πρόταση βεβαίως δὲν µπορούσαµε νὰ 
τὴν ἀπορρίψουµε καὶ τελικά βρέθηκε 

γιὰ µιὰν ἑβδοµάδα στὸ Στεπανακέρτ 
ὁ στρατηγικός σύµβουλος (καὶ φίλος 
µας) Νίκος Λυγερός, παλιός γνώριµος 
καὶ τακτικός συνοδίτης τῶν Ἀρµενίων 
τῆς Γαλλίας.                     (Βλ. σελίδα 7)
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Αὐτά φωνάζει ὁ καθείς 
καὶ τὴν φωνὴν ὀξύνει
καὶ στὸν λαὸν φορτώνεται 
καὶ τοῦ πατεῖ τὸν κάλο,
ἀλλ’ ὁ λεγόμενος λαός 
τὸν ἀφαλό του ξύνει
γιὰ νὰ μὴν πῶ χωρὶς ντροπή 
πὼς ξὺνει τίποτ’ ἄλλο.

Γ. ΣΟΥΡΗΣ

Στὸ Ναγκόρνο Καραµπάχ µὲ τὸν “Ἀντιφωνητή”

Κοµοτηνή - Στεπανακέρτ!!!
ΕΚΛΟΓΕΣ 16/9/07!!!

Ο Κώστας Καραμανλής θα αναλύει 
το έργο της Νέας Διακυβέρνησης... Ο 

Γιώργος Παπανδρέου θα προϊδεάζει για το 
πρόγραμμα της σοσιαλιστικής προοπτικής 

του... Η Αριστερά (η κομμουνιστική και 
η πολυπολιτισμική) θα καλεί τον λαό σε 
αποδέσμευση από τον δικομματισμό... 
Οι νυν υπουργοί θα συγκρούονται με 

τους πρώην για το ποιός αποδείχτηκε πιο 
αποτελεσματικός, συνεπής κι ακέραιος: 

ο Ντορογιακουμαλογοσκούφης ή 
ο Βενιζελορεπποπαχταγιάνος;

Θα πληροφορηθούμε τα άθλα του Σουφλιά 
και του Αβραμόπουλου, θα μας θυμήσουν 
την προσφορά της Διαμαντοπούλου και 

του Πρωτόπαππα... Η μάχη των κομμάτων 
έρχεται, σκεφτήκατε πώς θα την αντέξετε; 

Μην υπερεκτιμάτε τις αντοχές σας κι 
ετοιμαστείτε κατάλληλα - εμείς πάντως 

- φωτογραφικά - κάτι προτείνουμε...

Νοσοκοµεῖο 
Ἀλεξανδρούπολης:

 Ἡ «ἀκρωτηριασµένη» 
τιµή τῆς Ναυαρχίδας
Εἰπώθηκαν καὶ γράφτηκαν τόσα 
πολλά ἀπό τὰ ΜΜΕ τελευταῖα µὲ 
ἀφορµή τὸ θλιβερό περιστατικό 
µὲ τὸν 17χρονο, µὲ συνέπεια - ὡς 
συνήθως - τὴν ὁλοκληρωτική ἀπώλεια 
τῆς ὅποιας ἱκανότητας τοῦ µέσου 
ἀναγνώστη/τηλεθεατῆ νὰ διακρίνει 

«ποῦ κεῖται τὸ καίριο».

Μὲ δεδοµένη τὴν ἐπί σειρά ἐτῶν 
σχετική εὐαισθησία µας ἀλλά καὶ τὶς 
ἐγκυρότερες δυνατές πληροφορίες 
θὰ ἐπιχειρήσουµε µιὰν ἀναδιάταξη 
τῶν δεδοµένων, ἔτσι ὥστε νὰ βγαίνει 

κάποιο νόηµα.
(Σελ. 4)

 Ἀντιφωνητὴς

Νέα της Αρχαίας Θράκης   

   Η πρώτη είδηση έλεγε ότι “Το ιερό του 
Ορφέα στη βουλγαρική Ροδόπη, ηλικίας 

6.000 χρόνων, θα αναστηλώσουν από κοινού 
Ελλάδα και Βουλγαρία. Ο ναός ήταν προσκυ-

νηματικός τόπος για πολλές θρησκείες μέ-
χρι που τον 2ο π.Χ. αιώνα τον έκαψαν οι 
Οδρύσες (ξαναχτίστηκε αργότερα από τους 
Ρωμαίους)”. 
   Λίγες μέρες μετά, σε άλλη είδηση γνωστο-
ποιήθηκε η ανακοίνωση (από την αρμόδια 
αρχαιολόγο Γιορντάνκα Ραντάντσεβα) πως 
το δαχτυλίδι με την ελληνική επιγραφή και 
μορφή, που είχε βρεθεί κοντά στο Σλίβεν, 
ήταν του Θράκα βασιλιά Τήρη του Β΄.
    Το έχουμε ξαναγράψει: Όλη η αρχαιολο-
γική πρόοδος ενισχύει τις ελληνικές θέσεις 

και ρίζες στην περιοχή και πρέπει να είμαστε 
(ει δυνατόν παντού) παρόντες! 

Πυρ και αερολογία
Κάποτε, όχι πολύ παλιά αλλά πάντως 
πρό εκσυγχρονισµού, είχαµε κι άλλον 
τρόπο να αντιµετωπίζουµε τη θεοµηνία 
των πυρκαγιών στα δάση της χώρας. Στη 
δεκαετία του ‘80 κατακάηκε το σύµπαν και 
ήταν και πάλι προφανείς οι περιπτώσεις 
εµπρησµού. Τότε όµως και συνελήφθησαν 
2-3 εµπρηστές και διατυπώθηκαν δηµοσίως 
εικασίες για την πολιτική στόχευση των 
δραστών. Θυµίζουµε τη χαρακτηριστική 
περίπτωση του Γκερνίκωφ που συνελήφθη 
στη Μαλακάσα το 1983 επ’ αυτοφώρω,  
αποδείχτηκε ότι ήταν ισραηλινός µε 
άλλο διαβατήριο και είχε στο παρελθόν 
απαγορευτεί η είσοδός του στη χώρα µας. 
Επίσης θυµίζουµε τις οµολογίες (;) Γκρίζων 
Λύκων για εµπρησµούς δασών στα νησιά 

µας του αν. Αιγαίου. Τώρα τί γίνεται; 
Ποιός πετάει τις ναυτικές φωτοβολίδες 
στον Υµηττό; Ποιός βάζει σε 5 σηµεία 
ταυτόχρονα φωτιά µε γκαζάκια από την 
Εθνική Οδό σε δασωµένα βουνά στις 2 
η ώρα το βράδυ; Ποιοί οικοπεδοφάγοι, 
πλάκα µας κάνουν; Εδώ µιλάµε για την 
καταστροφή της χώρας και της ίδιας  
της πρωτεύουσας! Το “ΠΑΡΟΝ” έγραψε 
βέβαια για έρευνες της ΕΥΠ, πολύ αόρι-
στα, και µόνο η Αλέκα Παπαρήγα τόλµησε 
να αναφερθεί (16/8) σε σχέδιο κατά της 
χώρας. Όλοι οι άλλοι, µόκο! 
Καλές οι παραινέσεις για τη δασοπρο-
στασία, καλή και η αυτοκριτική για το 
χάλι µας, όµως άλλο πράγµα η αµέλεια, 
έστω και η ασυγχώρητη, κι άλλο το εκ 
προ µελέτης έγκληµα, µην τρελλαθούµε 
κιόλας!

Ο ρόλος και η ανάµειξη του στρατού στα 
πολιτικά πράγµατα της Τουρκίας είναι 
µια παράδοση που έχει τις ρίζες της στο 
ιστορικό της πορείας των τουρκοµανικών 
φύλων από την Κεντρική Ασία προς τα 
εδάφη της Μικράς Ασίας, στα µπεηλίκια 
και τα κρατίδια που εµφανίστηκαν την 
περίοδο από το 11ο έως τον 15ο αιώνα και 
στην ίδια την Οθωµανική Αυτοκρατορία. 
Εκεί οι στρατιωτικοί ηγέτες είχαν 
κυρίαρχο πολιτικοστρατιωτικό ρόλο, 
ενώ καθαρά πολιτικό ρόλο διεκδίκησαν 
οι αξιωµατικοί - µέλη της εταιρείας 
«Ένωσις & Πρόοδος», βασικό οργανωτικό 
σχήµα των Νεοτούρκων, που το 1908 
έλαβαν στην ουσία την πολιτική εξουσία 
στα χέρια τους, περιορίζοντας σταδιακά 
το ρόλο του σουλτάνου σε συµβολικές 
δικαιοδοσίες.

Η εµφάνιση του Μουσταφά Κεµάλ στο 
προσκήνιο το 1919 και  η επικράτησή του 
στο πολιτικό σκηνικό µέχρι τον θάνατό 
του, το 1938, περιόρισε σαφώς τον ρόλο 
του στρατού και των στρατιωτικών 
στην πολιτική, αφού ο ίδιος ασκούσε 
την πολιτική εξουσία µε άκρως 
απολυταρχικό τρόπο. Το ίδιο έγινε και 
κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της 
γειτονικής χώρας από τον Ισµέτ Ινονού, 
µέχρι το 1950, οπότε αρχίζει η περίοδος 
του πολυκοµµατισµού στην Τουρκία.

Ο Αντνάν Μεντερές ήταν το µοιραίο πρό-
σωπο σ’ αυτήν την περίοδο. Ο τουρκικός 
λαός, αποζητώντας τη λύτρωση από τα 
απολυταρχικά δεσµά του κεµαλισµού, 
στις εκλογές του 1954 έδωσε στο κόµµα 

του Μεντερές το εκπληκτικό ποσοστό 
του 57,5%. Η κυβέρνηση του Μεντερές 
άρχισε να θέτει εν αµφιβόλω την 
κεµαλική ιδεολογία, συνεγείροντας για 
πρώτη φορά µετά το 1923 τον στρατό, 
ο οποίος αποτελεί τον θεµατοφύλακα 
του κεµαλισµού. Οι στρατιωτικοί, 
µε πραξικόπηµα που εκδηλώθηκε 
στις 27 Μαΐου 1960, ανέτρεψαν την 
κυβέρνηση Μεντερές και οδήγησαν τον 
ίδιο τον πρωθυπουργό, µαζί άλλους 
δυο υπουργούς στην αγχόνη, ενώ σε 31 
στελέχη του κόµµατός του επιβλήθηκε 
η ποινή της ισόβιας κάθειρξης και σε 
άλλα 418 άτοµα ποινές από έξι µήνες 
µέχρι 20 χρόνια.

Από τότε οι στρατηγοί εγκαθίδρυσαν 
ένα σύστηµα ασφυκτικού ελέγχου 
της πολιτικής εξουσίας της χώρας, η 
οποία παρότι διαδικαστικά ασκούνταν 
από κυβερνήσεις που εκλέγονταν µε 
κανονικές εκλογικές διαδικασίες, στην 
ουσία υπάκουε στο σχεδιασµό και τις 
προσταγές του Γενικού Επιτελείου και 
του Συµβουλίου Εθνικής Ασφαλείας 
(ΣΕΑ). Μετά το 1960, άλλες δύο 
φορές, το 1971 και το 1980, ο στρατός 
χρειάστηκε να επέµβει ενεργά για να 
επιβάλει την κεµαλική τάξη στη χώρα, 
ενώ δεκάδες άλλες φορές οι στρατηγοί 
έστειλαν τελεσίγραφα στις κυβερνήσεις 
της Τουρκίας, όποτε θεωρούσαν ότι 
γίνονται παρεκκλίσεις από τις επιταγές 
του Μουσταφά Κεµάλ ή από την εθνική 
στρατηγική που χαράσσει το Γενικό 
Επιτελείο.       (Συνέχεια στη σελίδα 4)

Τουρκικές εκλογές, 
Στρατός και Ερντογάν

Του Σάββα 
Καλεντερίδη



Ο Πρόεδρος του Χριστιανοδηµοκρα-
τικού κόµµατος της Ουγγαρίας, Zsolt 
Semjén, έδωσε στον φίλο Ανδρέα 
Σταµατόπουλο εκτενή συνέντευξη, 
από την οποία επιλέξαµε τα πιο ενδια-
φέροντα σηµεία: 
 

- Πιστεύετε ότι έχει ωφελήσει την Ουγ-
γαρία η ένταξή της στην ΕΕ;

- Αν πρέπει να απαντήσω µε µία λέξη, η 
απάντησή µου είναι «ναι». Είµαι σίγουρος 
ότι µακροπρόθεσµα το να είµαστε 
µέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης βοηθάει 
την αντιπροσωπεία των ουγγρικών 
εθνικών συµφερόντων. ‘Αλλωστε 
είναι αναµφισβήτητο ότι βραχυ- και 
µεσοπρόθεσµα αντιµετωπίσαµε αρκετές 
δυσκολίες. Πιστεύω όµως ότι είναι πολύ 
πιο σηµαντικό από αυτές τις δυσκολίες 
το ιστορικό γεγονός πως η Ουγγαρία, µε 
την ένταξή της στην ΕΕ, ξαναβρέθηκε 
στον ευρωπαϊκό πολιτιστικό κύκλο, 
από τον οποίο απέιχε µόνο λόγω της 
40χρονης σοβιετικής κατοχής. Ολόκληρη 
η ουγγρική ιστορία χαρακτηρίστηκε  από 
την προστασία της Ευρώπης ενάντια 
στους Τατάρους, στους Τούρκους 
και άλλες µορφές της ανατολικής 
ειδωλολατρείας. Δηλαδή η προσχώρησή 
µας στην Ε.Ε. είναι συνέπεια της 
ουγγρικής ιστορίας, επιστρέψαµε στην 
κοινωνία, από την οποία λείπαµε µόνο 
επειδή µας έβγαλε µια ξένη εισβολή 
σχεδόν µισού αιώνα. Εµείς οι χριστιανοί 
δηµοκράτες ήµασταν από τις αρχές 
ιδιαίτερα υπέρ της ένταξης, γιατί η ίδια 
η Ε.Ε. ήταν όνειρο χριστιανοδηµοκρατών 
πολιτικών, του Adenauer, του Schumann 
και του De Gasperi. 

Εµείς, Ούγγροι χριστιανοδηµοκράτες, 
πιστεύουµε ότι είναι υποχρέωσή µας 
στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος 
να εκφράσουµε την πίστη µας στην 

πνευµατική κληρονοµιά των Ιδρυτικών 
Πατέρων που οραµατίστηκαν µια 
Ευρώπη χτισµένη πάνω στον χριστιανικό 
πολιτισµό. Πρέπει να εκφράσω όµως 
µια κριτική, δηλαδή ότι η τωρινή 
γραφειοκρατεία των Βρυξελλών µοιάζει 
πια περισσότερο µε ένα µήλο που έπεσε 
µακριά από την µηλιά των ιδρυτικών 
πατέρων. Να σκεφτούµε µόνο ότι στο 
σχέδιο Ευρωπαϊκού συντάγµατος δεν 
γίνεται αναφορά στον χριστιανισµό. 
Είναι πεποίθησή µας ότι αυτό είναι 
πλαστογράφηση της ιστορίας και σε 
κάθε περίπτωση εµείς επιµένουµε ότι 
ο χριστιανισµός πρέπει να αναφέρεται 
στα βασικά κείµενα της Ε.Ε., γιατί αυτή 
η ταυτότητα είναι το πνεύµα της.

- Στα πλαίσια της παγκοσµιοποίησης, 
µπορεί η Ουγγαρία να διατηρήσει την 
παράδοσή της;

- Είναι αναµφισβήτητο ότι η 
παγκοσµιοποίηση αποτελεί σοβαρό 
κίνδυνο για την ποικιλία πολιτισµών και 
ταυτοτήτων. Θλιβερός θα ήταν ο κόσµος 
στον οποίο ο Γάλλος δεν είναι ο Γάλλος, ο 
Έλληνας δεν είναι Έλληνας, ο Πολωνός 
δεν είναι Πολωνός και ο Ούγγρος δεν 
είναι Ούγγρος. Πιστεύουµε ότι το κάθε 
έθνος είναι µοναδική και ανεπανάληπτη 
αξία, φορέας ενός πλούτου που µόνο και 
αποκλειστικά αυτό µπορεί να προσφέρει 
στην παγκόσµια ανθρωπότητα. Για 
αυτόν τον λόγο λοιπόν είναι πρωτεύουσα 
υποχρέωσή µας προς την ανθρωπότητα 
να διατηρήσουµε, επεξεργαστούµε και 
παρουσιάσουµε τον δικό µας πολιτισµό, 
γιατί αυτό είναι το δώρο που προσφέρεται 
στην παγκόσµια ανθρωπότητα µόνο από 
εµάς. Οι Έλληνες τον ελληνισµό τους, οι 
Πολωνοί τον πολωνισµό τους, οι Γάλλοι 
τον γαλλισµό τους κι εµείς οι Ούγγροι 
τον ουγγρισµό µας. Εναντίον της 
παγκοσµιοποίησης δεν αρκεί µόνο να την 
κριτικάρουµε και να της επιτιθέµεθα, η 

λύση βρίσκεται στην ενίσχυση του δικού 
µας πολιτισµού και ταυτότητας. Εµείς 
οι Ούγγροι επιζήσαµε την ταταρική 
κατάκτηση, την τουρικική κατάκτηση, 
τη ρωσική κατάληψη. Μετά από όλα 

αυτά, βαθιά πιστεύω στο ότι ο ουγγρικός 
εθνικός πολιτισµός έχει τη δύναµη, το 
ουγγρικό έθνος έχει τη βούληση για ζωή, 
ώστε να µπορέσει να κυριέψει και τους 
κινδύνους της παγκοσµιοποίησης.      

- Ποια η γνώµη σας για την ένταξη της 
Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

-  Ποτέ δεν έχουµε κρύψει την 
ισχυρή µας γνώµη ότι δεν υποστηρίζουµε 
την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Δεν την υποστηρίζουµε επειδή 
το πνεύµα, η ταυτότητα της Ε.Ε. έχει 
τις ρίζες της στον ελληνορωµαϊκό 
πολιτισµό και τις χριστιανοεβραϊκές 
παραδόσεις, τους οποίους όµως ο 
χριστιανικός πολιτισµός έθεσε σε  ενιαία 
πλαίσια. Γι’αυτό τον λόγο Ευρώπη 
και χριστιανισµός δεν χωρίζονται. Για 
να ακριβολογήσω ο χριστιανισµός θα 
µπορούσε να υπάρξει χωρίς την Ευρώπη 
µα η Ευρώπη δεν θα µπορούσε να 
υπάρξει χωρίς χριστιανισµό. Εποµένως 
για την προστασία της ευρωπαϊκής 
ταυτότητας δεν θα το θεωρούσαµε 
κατάλληλο να την επεκτείνουµε σε 
άλλους πολιτιστικούς κύκλους. Πέρα από 
αυτή την άποψη πρέπει να δούµε επίσης 
ότι το βιοτικό επίπεδο και οι συνθήκες 
υποδοµής των νεοεντασσόµενων χωρών 
δεν συγκρίνονται µε τη δυτική µεριά 
της Ευρώπης, τα κράτη που είναι µέλη 
της Ένωσης εδώ και πολλά χρόνια. Για 
την ένωση της Ε.Ε. οι νεοεντασσόµενες 
χώρες πρέπει να φτάσουν στο ίδιο 
επίπεδο. Όποιος γνωρίζει τις τουρκικές 
συνθήκες ξέρει ακριβώς ότι µε την 
ένταξη της Τουρκίας θα ήτανε αδύνατον 
να φέρουµε τις 12 χώρες που εντάχτηκαν 
πρόσφατα στο ίδιο επίπεδο µε τα άλλα 
κράτη µέλη της Ένωσης. Αυτό θα είχε 
ως αναπόφευκτη συνέπεια τη διάσπαση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο από 
κοινωνική όσο από οικονοµική άποψη. 
Αυτό δεν µπορεί να είναι ο σκοπός κάτω 
από καµιά συνθήκη. Γι’αυτό η δικιά µας 
άποψη είναι ότι λαµβάνοντας υπ΄όψην 
πνευµατικούς και πρακτικούς λόγους, 
δεν υποστηρίζουµε την ένταξη της 
Τουρκίας, µα προτείνουµε να αποκτήσει 
µια «ειδική σχέση»  η οποία θα ήταν λύση 
και για την Τουρκία και για την Ε.Ε. Ένας 
Αµερικανός δηµοσιογράφος πρόσφατα 
µου έκανε µια παρόµοια ερώτηση και 
αποδοκίµασε ότι δεν υποστηρίζουµε 
την ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε. Εγώ 
του απάντησα ότι όταν το Μεξικό θα 
µπορέσει να ενταχτεί στις Η.Π.Α. ως 
51η πολιτεία, θα µπορέσει να µας κάνει 
µάθηµα.        

- Είστε από τα ιδρυτικά µέλη του Ελλη-
νικού-Κυπριακού-Ουγγρικού συλλόγου 
φιλίας. Πως βλέπετε τη µελλοντική 
συνεργασία των τριών χωρών;  

- Ο θαυµασµός για τον ελληνικό 
πολιτισµό ήταν πάντα χαρακτηριστικό 
της ουγγρικής σκέψης τόσο των 
διαννοούµενων όσο του κοινού. Αυτός 
είναι ένας απ΄τους λόγους -  όχι 
αποκλειστικά το πανέµορφο φυσικό 
περιβάλλον – για τον οποίο οι τουριστικές 
σχέσεις µεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και 

Ουγγαρίας είναι τόσο ισχυρές. Γεγονός, 
το οποίο οι φίλοι µας στην Ελλάδα 
µπορεί να µην γνωρίσουν τόσο καλά, 
είναι ότι στην Ουγγαρία, πρώτ΄ απ΄ όλα 
στην Βουδαπέστη, µα όχι αποκλειστικά 
εκεί, ύπηρξε ένας ελληνικός πολιτισµός 
υψηλού επιπέδου  και στο χτίσιµο του 
ουγγρικού πολιτισµού έλαβαν µέρος 
αρκετοί Έλληνες. Αρκεί να αναφερθώ 
στον Χάρη ή στον Ζαφίρα η δραστηριότητα 
των οποίων είναι σηµαντική τόσο από 
την άποψη του παγκόσµιου ελληνικού 
όσο και του ουγγρικού πολιτισµού. Κοινή 
µας υποχρέωση είναι να παρουσιάσουµε 
και γνωστοποιήσουµε τις αξίες αυτές 
και στον ελληνισµό στην Ελλάδα και να 
ενθαρρύνουµε τους Έλληνες φίλους µας 
να επισκεφτούν τα ελληνικά µνηµεία 
της Ουγγαρίας.   

- Στις 20 Αυγούστου του 2000 στην 
Ουγγαρία, ο Οικουµενικός Πατριάρχης 
Κωνσταντινούπολης Βαρθολοµαίος 
αναγνώρισε την αγιότητα του Στέφανου 
Α΄, πρώτου Ούγγρου βασιλιά και του 
επίσκοπου Ιεροθέου. 

-  Πιστεύω ότι ήταν έργο του Αγίου 
Πνεύµατος και είµαι ευγνώµων στην θεία 
Πρόνοια γιατί µπόρεσα να γίνω µέσο γι΄ 
αυτόν τον σκοπό. Με τον µητροπολίτη 
Μιχαήλ δουλεύαµε πραγµατικά πολύ και 
νιώθω ότι η πραγµατοποίηση αυτής της 
αγιοποίησης ήταν πολύ σηµαντική και 
από την άποψη του διαλόγου µεταξύ της 
Καθολικής και Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
Πριν 1000 χρόνια, µε την ίδρυση του 
κράτους µας, η Ουγγαρία εντάχτηκε 
σαφώς στον δυτικό χριστιανισµό µα 
δεν φέρθηκε ποτέ εχθρικά ούτε στον 
ανατολικό χριστιανισµό. Η µητέρα 
του Αγίου Στεφάνου ακολουθούσε το  
βυζαντινό τυπικό και ο Άγιος Στέφανος 
έδινε έµφαση στην υποστήριξη των 
µοναστηριών µε ελληνικό πολιτισµό. 
Ακόµα και ο µανδύας στέψης του ήταν 
κεντηµένος από ορθόδοξων µοναχών. 
Να µην ξεχάσουµε ούτε πως κόρη του 
Αγίου Λαδισλάου µε το όνοµα Πιρόσκα 
(Αγ. Ειρήνη) ήταν αυτοκράτειρα της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και ακόµα και 
σήµερα είναι µία από τις πιο δηµοφιλείς 
αγίες του Ελληνισµού. Αυτό το 
θαυµάσιο γεγονός που ο Παναγιώτατος 
Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος 
χάρισε σε όλο τον ουγγρισµό, είναι έργο 
για την οικουµενική ένωση χριστιανών. 
Οι χριστιανοί µας απόγονοι το 1054 µε 
αµαρτωλή πράξη έσχισαν τον άρραφο 
χιτώνα του Χριστού και νιώθω ότι µε την 
αγιοποίηση στις 20 Αυγούστου του 2000 
κάναµε µια βελονιά να ξαναδέσουµε 
αυτό που είχε σχιστεί τότε.
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∆ύο πολύ σηµαντικές προσφορές τοῦ 
«Ἀντιφωνητῆ» ἀπό τίς ὁποῖες µποροῦν νά 
ἐπωφεληθοῦν οἱ συνδροµητές µας:
- Τό δερµατόδετο, µοναδικό βιβλίο 
«Ἡ συµβολή τῆς Θράκης στούς ἐθνικο-
απελευθερωτικούς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους», τοῦ 
κ. Ἀπόστολου Εὐθυµιάδη, πού ἐκδόθηκε 
µέ ἔξοδα τοῦ ἰδίου καί µοιράστηκε 
κατά δεκάδες χιλιάδες στίς ἀπανταχοῦ 
ἑλληνικές βιβλιοθῆκες, προσφέρεται 
ἐντελῶς ∆ΩΡΕΑΝ σέ ὅσους τό ἐπιθυµοῦν! 
Ἁπλῶς τηλεφωνεῖτε στό 6973743047 
(πρωινές ὧρες) καί δηλώνετε διεύθυνση, 
ἀναλαµβάνοντας τά ταχυδροµικά 
ἔξοδα. Αὐτό ἀρκεῖ γιά νά ἀποκτήσετε 
µία πραγµατική ἐγκυκλοπαίδεια τοῦ 

θρακικοῦ ἑλληνισµοῦ πού ὁ συγγραφέας 
της προσφέρει µέσῳ τοῦ «Α» στούς 
συνέλληνες.
- Τό ἐπανεκδοθέν ἔργο τοῦ Μ. 
Μελίρρυτου «Περιγραφή ἱστορική καί 
γεωγραφική τῆς θεοσώστου ἐπαρχίας 
Μαρωνείας» (Κωνσταντινούπολη, 1871), 
πού κυκλοφόρησε πρό ἡµερῶν µέ ἔξοδα 
τοῦ φίλου Γιώργου Βολουδάκη, καί τό 
ὁποῖο παρουσιάζει τήν εὐρύτερη περιοχή 
τῆς Θράκης πρίν ἑνάµιση σχεδόν αἰώνα, 
προσφέρεται ἐπίσης ἐντελῶς ∆ΩΡΕΑΝ σέ 
ὅσους τό ἐπιθυµοῦν, µετά ἀπό ἐπικοινωνία 
µέ τήν ἐφηµερίδα µας (καί πάλι µόνη 
ὑποχρέωσή σας τά ταχυδροµικά ἔξοδα).  
Σπεύσατε!
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Zsolt Semjén (Χριστιανοδηµοκρατικό Κόµµα Ουγγαρίας): 
Ναι στις εθνικές ταυτότητες, όχι στην Τουρκία!

Ἀ ν τ ι φ ω ν η τ ή ς
Δεκαπενθήµερο Πανθρακικό 

Ἔντυπο Γνώµης
Διεύθυνση: Κ. Καραθεοδωρῆ 15, 

691 00, Κοµοτηνή
Τηλέφωνο: 25310 81537  

Τηλεοµοιότυπο: 25310 81536
Ἠλ. διεύθυνση:  karaiskk@otenet.gr

www.antifonitis.gr

Κωδικός 1380

Ἔκδοση τοῦ σωµατείου 
ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ

Ὑπεύθυνος κατά τόν νόµο: 
Καραΐσκος Κώστας

Συντάσσεται ἀπό ἐπιτροπή
Ἐκτύπωση: ΣΥΝ 5

Ἐτήσια συνδροµή:  
Ἰδιωτῶν 25 €

Ἐξωτερικοῦ, συλλόγων, ὀργανισµῶν, 
κλπ: 50 €

Ἀριθµοί λογαριασµῶν: 
EUROBANK     306-0100211038

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ   779/603135-81
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Νταχλάν, τέλος!
Σειρά τοῦ Ἀµπάς;
Ἡ ἐπιστολὴ τῆς διπλανῆς εἰκόνας 
εἶναι τοῦ Παλαιστίνιου κουίσλιγκ 
Μωχάµεντ Νταχλάν (δεξὶ χέρι τοῦ 
Ἀµπάς σὲ θέµατα ἀσφάλειας) πρὸς 
τὸν ἰσραηλινὸ ὑπουργὸ Ἄµυνας 
Σαοὺλ Μοφὰζ (ἡµεροµηνία 13-
7-2003). “Νά ‘στε σίγουρος ὅτι οἱ 
τελευταῖες µέρες τοῦ Γιάσερ Ἀραφὰτ εἶναι µετρηµένες, ἀλλὰ ἐπιτρέψτε µας νὰ τὸν 
τελειώσουµε µὲ τὸν δικὸ µας τρόπο, ὄχι µὲ τὸν δικό σας. Νά ‘στε ἐπίσης σίγουρος 
ὅτι γιὰ τὶς ὑποσχέσεις ποὺ ἔδωσα ἐνώπιον τοῦ προέδρου Μποὺς θὰ δώσω καὶ τὴ 
ζωὴ µου”!!! Τὸ ντοκουµέντο ἀποκάλυψε ἡ Χαµάς ποὺ κατέλαβε τὸ ἀρχηγεῖο 
τοῦ Νταχλάν στὴ Γάζα καὶ ξεσκέπασε τὸν ἠθικὸ (τουλάχιστον) αὐτουργὸ 
τῆς δολοφονίας τοῦ Ἀραφάτ. Ἤδη ἱστορικοὶ ἡγέτες τῆς Φατὰχ ὅπως ὁ Φαροὺκ 
Καντούµι καὶ ὁ Χανὶ Ἂλ Χασάν ἔχουν ἀποκηρύξει τὴν δοσιλογικὴ κυβέρνηση τοῦ 
Ἀµπάς καὶ τὸ τοπίο ξεκαθαρίζει: Δὲν πρόκειται γιὰ σύγκρουση Χαµάς - Φατὰχ 
ἢ ἰσλαµιστῶν - πραγµατιστῶν ἀλλὰ γιὰ ἀγώνα ἐπικράτησης µεταξὺ ὅσων 
ἐπιµένουν στὴν Ἀντίσταση καὶ κείνων ποὺ ἔδωσαν γῆ καὶ ὕδωρ. 
Ἡ παραίτηση στὴν ὁποία ἐξαναγκάστηκε ὁ Νταχλάν δὲν φρέναρε τὸν κατήφορο 
τῶν Ἀµπάς - Φαγιάντ. Τὴν ἴδια στιγµὴ ποὺ οἱ τελευταῖοι δέχονται τὸν Ὄλµερτ στὴν 
Ἱεριχώ, ἀρνοῦνται κάθε διάλογο µὲ τὴ Χαµάς - τὴ στιγµὴ ποὺ προτείνει διάλογο 
Ἰσραήλ - Χαµάς κι ὁ ἴδιος ὁ πρ. ἐπικεφαλῆς τῆς Μοσάντ, Ἐφραὶµ Χαλεβὶ (Wall Street 
Journal, 1/8/07). Καὶ δυστυχῶς τὴν νύφη πληρώνει ὁ ἴδιος ὁ παλαιστινιακὸς λαός, 
εἰδικά στήν πολύπαθη Γάζα, τοῦ ὁποίου τὸν συνοριακὸ ἀποκλεισµὸ ζητᾶ κρυφὰ 
ὁ “ἡγέτης” του ἀπὸ τὸ Ἰσραὴλ (Χααρέτζ, 18/7/07), κόντρα στὶς ἀπεγνωσµένες 
ἐκκλήσεις τῶν ἐκεῖ ἀνθρωπιστικῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ ΟΗΕ! Ἔτσι, ἡ ἀπειλητικὴ 
ἀνακοίνωση (28/7/07, Χααρέτζ) τῶν Παλαιστινιακῶν Ἐπιτροπῶν Ἀντίστασης κατὰ 
τῶν “προδοτῶν τῆς Ραµάλα” εἶναι δικαιολογηµένη. Ἐλπίζουµε καὶ ὑλοποιήσιµη.

Πωλεῖται βυζαντινή ἐκκλησία
   Στὴ “Χουριέτ” (20/7/07) γράφει ὁ Meltem Kara γιὰ τὴν ἀξιοθρήνητη τύχη τοῦ 
βυζαντινοὺ µας παρελθόντος στὴ γείτονα:
   “Η τρίτη αρχαιότερη εκκλησία του κόσµου, αυτή του Μπασµελεκλέρ, που ιδρύθηκε 
στην Τρίλια της Προύσσας και έγινε γνωστή από τις σαπουνόπερες Sev Kardesim και 
Melekler Adasi, πωλείται για 400.000 δολάρια. Ο ιδιοκτήτης της και γενικός διευθυντής 
της κατασκευαστικής εταιρείας Tekser, Μετέ Γιαλτσίν, δήλωσε ότι όποιος την αγοράσει 
θα την αναστηλώσει και το κτίριο θα γίνει τουριστική ατραξιόν. Η εκκλησία είχε χτιστεί 
από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Πορφυρογέννητο το 789, βρίσκεται πάνω στον 
δρόµο Τρίγλιας - Μουδανιών και πιστεύεται ότι θεραπεύει τους παράφρονες.
   Την πώληση της εκκλησίας έχει αναλάβει το γραφείο Turyap Çengelköy. Ο εκπρόσωπός 
του, Ulvi Özcan, δηλώνει πως ο ιδικτήτης ανέµενε την έλευση τουριστών αλλά καθώς 
δεν µπορούσε να εργαστεί στο πρόγραµµα αυτό, αποφάσισε να την πουλήσει. Σηµείωσε 
επίσης ότι ελπίζει ο µελλοντικός ιδιοκτήτης να λάβει υπ’ όψιν του και την καλλιτεχνική 
και πολιτιστική αξία της.
   Η εκκλησία, που είναι γνωστή και ως Εκκλησία των Ταξιαρχών, επισκευάστηκε το 1448 
και το 1819 επί Μαχµούτ του Β’. Ήταν πόλος επισκεπτών, Ελλήνων και Τούρκων µέχρι 
το 1922 αλλά έχασε τη σηµασία της όταν άρχισαν να εγκαθίστανται εκεί µουσουλµάνοι. 
Την επισκέπτεται ο ελληνορθόδοξος Πατριάρχης Βαρθολοµαίος κάθε χρόνο...”

Πῶς λέµε Ρεπούση; Ἔ, καµµία σχέση!
   Στὴ “Σηµερινή” (24/7/07) ἡ εἴδηση γιὰ µιὰν ἄλλη προσέγγιση τῆς ἱστορίας µας:
   «Ο συγγραφέας Γιάννης Σπανός εξασφάλισε το πρώτο βραβείο σε πανελλήνιο 
διαγωνισµό ιστορικής µελέτης, µε θέµα τους Κυπρίους εθελοντές στους εθνικούς 
αγώνες. Ο διαγωνισµός οργανώθηκε από τα Υπουργεία Άµυνας της Ελλάδος και της 
Κύπρου, το Πολεµικό Μουσείο, την Κυπριακή Πρεσβεία και την Οµοσπονδία Κυπριακών 
Οργανώσεων Ελλάδος. Ο διαγωνισµός προσέλκυσε µεγάλο ενδιαφέρον από ερευνητές, 
τόσο Κυπρίους όσο και Ελλαδίτες, αφού σε αυτόν είχαν λάβει µέρος πολλοί φιλόλογοι, 
ιστορικοί και ερευνητές, οι οποίοι κάλυψαν διάφορες πτυχές του θέµατος. Ο Γιάννης 
Σπανός, στην έρευνά του, ασχολήθηκε µε τους Κυπρίους εθελοντές του 1821 καθώς 
και µε τις εξεγέρσεις από το 1570 και τις διεκδικήσεις της Ενώσεως µέχρι το 1931. Η 
βράβευση θα γίνει σε ειδική εκδήλωση στην Αθήνα, στην οποία έχει προσκληθεί να 
παραστεί και ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας για την επίδοση. Με τη διοργάνωση του πιο 
πάνω διαγωνισµού έχουν συλλεγεί σηµαντικά στοιχεία για τη συµµετοχή των Κυπρίων 
στους κατά καιρούς αγώνες του έθνους για την ελευθερία, τα οποία φωτίζουν άγνωστες 
πτυχές της Ιστορίας.»
(Σ.Σ.: Ἀλήθεια, ἡ κ. Κουλούρη τί λέει, ποιοί ξεσηκώνονταν κατά τῶν Τούρκων ἀπό τό 
1570 µέχρι τὶς µέρες µας; Μήπως κάποιοι... Ἕλληνες, µετά συγχωρήσεως;)

Νοµιµοποιοῦν τὰ ὑπόλοιπα κλοπιµαῖα τοῦ 1948!
   Ὁ ἀξιοθαύµαστος Τζόναθαν Κούκ στὴν Al-Ahram Weekly (26/7 - 1/8) ἐκθέτει τὴν 
κρατική πρακτική τοῦ σιωνιστικοῦ Ἀπαρτχάιντ στὸ ζήτηµα τῆς γαιοκτησίας: 
   “Το ισραηλινό κοινοβούλιο την περασµένη βδοµάδα ενέκρινε µε συντριπτική πλειοψηφία 
την πρώτη εισαγωγή νοµοσχεδίου που εξασφαλίζει ότι πολλές κατοικηµένες περιοχές 
παραµένουν προσβάσιµες µόνοσε Εβραίους πολίτες - µία κίνηση που περιγράφηκε από 
µεγάλη τοπική εφηµερίδα ως µετατροπή του Ισραήλ σε “ρατσιστικό εβραϊκό κράτος”.
Ο νόµος γα το Ιουδαϊκό Εθνικό Ίδρυµα (JNF) έλαβε διακοµµατική υποστήριξη. (...) 
Σχεδιάστηκε για να εξαλείψει την απειλή που έθεσε η απόφαση του Ανώτατου 
Δικαστηρίου (του 2000), η οποία ενδεχοµένως ανοίγει την πόρτα σε χιλιάδες αραβικές 
οικογένειες οι οποίες ζουν σε στενά ελεγχόµενες περιοχές, να τις εγκαταλείψουν και να 
διαλέξουν το πού θα ζήσουν. Αυτή τη στιγµή οι Άραβες πολίτες, το 1/5 του πληθυσµού, 
απαγορεύεται να αγοράσουν σπίτια στο µεγαλύτερο µέρος της χώρας.
   Από την ίδρυση του Ισραήλ, το JNF είχε αγοράσει περίπου το 6% της ιστορικής 
Παλαιστίνης για Εβραϊκούς εποικισµούς. Αντί να απαιτήσουν τον έλεγχο των περιοχών 
αυτών από το JNF, οι Αρχές του νέου κράτους του έδωσαν ένα ειδικό ηµικρατικό στάτους, 
µαµζί µε ένα σηµαντικό µερίδιο της ιδιοκτησίας εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων 
που εκδιώχθηκαν στον πόλεµο του 1948. Σήµερα το κράτος έχει εθνικοποιήσει το 80% 
της γης στο Ισραήλ και το JNF κρατά ένα υπόλοιπο 13%. Κανείς τους δεν πουλά γη, η 
οποία ενοικιάζεται για πολλά χρόνια. (...) Καθώς το καταστατικό του JNF απαγορεύει 
τη πώληση ή και ενοικίαση γης σε µη Εβραίους, ο διακανονισµός αυτός του επιτρέπει 
να κάνει διακρίσεις σε βάρος των Αράβων πολιτών για λογαριασµό της Κυβέρνησης. Ο 
έλεγχός του στην Αρχή Ισραηλινών Γαιών και στις εξεταστικές επιτροπές εξασφαλίζει 
πως οι Άραβες πολίτες εξαιρούνται από το σύνολο σχεδόν της εθνικοποιηµένης γης. Αντ’ 
αυτού, έχουν περιοριστεί στο 3% του Ισραήλ όπου ήδη υπήρχαν αραβικές κοινότητες 
και περιουσίες, αν και µεγάλο µέρος κι αυτών των εδαφών βρίσκεται στην δικαιοδοσία 
εβραϊκών τοπικών συµβουλίων τα οποία αρνούνται στις αραβικές οικογένειες την άδεια 
να κτίσουν εκεί. Και δεκάδες άλλες αραβικές κοινότητες χαρακτηρίζονται παράνοµες 
καθώς το κράτος αρνείται να τις αναγνωρίσει, παρότι προηγούνται και της ίδρυσης 
τους Ισραήλ. Ο σφιχτός έλεγχος ισραηλινής γης από το JNF δοκιµάστηκε το 2000 
όταν το Ανώτατο Δικαστήριο καταδίκασε την επιτροπή της κοινότητας Κατζίρ, που 
αρνήθηκε και να εξετάσει το αίτηµα µιας αραβικής οικογένειας, των Καάντανς, για την 
αγορά πωλούµενου οικοπέδου. Η επιτροπή είχε απορρίψει το αίτηµα ως “κοικωνικά 
ακατάλληλο”. Επτά χρόνια πέρασαν κι ακόµη το δικαστήριο δεν καθόρισε την ανάλογη 
αποζηµίωση. Άνοιξε όµως ο δρόµος και για άλλες αραβικές οικογένειες να καταθέσουν 
προσφορές για σπίτια σε κοινότητες σχεδιασµένες µόνο για Εβραίους. Το JNF δυό φορές 
προσπάθησε να πουλήσει σπίτια σε µια νέα γειτονιά στην Καρµιέλ της Γαλιλαίας, αλλά 
αναγκάστηκε να ακυρώσει την διαδικασία όταν οικογένειες από την γειτονική αραβική 
κοινότητα Σαχνίν έκαναν αιτήσεις. Η προσφυγή των Αράβων εκκρεµεί στο Ανώτατο 
Δικαστήριο από το 2004. (...) Η Κυβέρνηση ψάχνει απεγνωσµένα τρόπο να διατηρήσει τη 
σχέση της µε το JNF µα και να µην προκαλέσει δεύτερη δικαστική απόφαση εναντίον της. 
Ανακοίνωσε ότι η γη θα προσφέρεται σε Εβραίους και Άραβες αδιακρίτως και το JNF θα 
αποζηµιώνεται µε κρατική γη ίσης αξίας µε κείνην που θα δίνεται µε λήζιγκ σε Άραβες. 
Το σχέδιο κατέκριναν Οργανώσεις Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων που φοβούνται επιδείνωση 
µε την προβλεπόµενη αύξηση της ιδιοκτησίας του JNF που θα εξακολουθήσει να κατέχει 
τη γη που θα δίνεται µε λήζιγκ σε Άραβες και θα αποκτά πρόσθετη κρατική γη...”

Ἀ ν α - γ ν ώ σ ε ι ς Μπάρακ Ομπάμα

του Λάμπρου Παπαντωνίου
Ουάσιγκτων, 05/08/07

 Ο 46χρονος μαύρος Barack 
Obama, υποψήφιος για το χρίσμα των 
Δημοκρατικών, δεν είναι απλώς ο μοναδικός 
μαύρος στη Γερουσία. Είναι κι ο υποψήφιος 
με το μεγαλύτερο νομοθετικό έργο για 
κοινωνική δικαιοσύνη, όσο ποτέ δεν είχε 
άλλος προεδρικός υποψήφιος στη σύγχρονη 
αμερικανική ιστορία. Αρχικά προηγείτο 
σε όλες τις σφυγμομετρήσεις, και από 
πλευράς προτίμησης ψήφου και από άποψης 
συγκέντρωσης χρημάτων. Η Γερουσιαστής 
Χίλαρι Κλίντον, που μπροστά του φαίνεται 
σαν μητέρα του, πανικοβλήθηκε τόσο ώστε 
αναγκάσθηκε να επιστρατεύσει ενεργά και 
τον κ. Κλίντον για την αντιμετώπιση του 
αντιπάλου της. Στην πολιτική του Ομπάμα 
για κοινωνική δικαιοσύνη δίδεται μεγάλη 
δημοσιότητα στον αμερικανικό Τύπο και 
ακριβώς αυτές οι προοδευτικές θέσεις ίσως 
αποτελέσουν... πρόβλημα στο τέλος. Αξίζει 
να σημειώσουμε ότι αν εκλεγεί Πρόεδρος, 
ήδη προεξοφλείται ότι για τη θέση του 
Υπουργού Εξωτερικών προορίζει τον γιό 
του μαύρου ιερωμένου Τζέσι Τζάκσον, 
ομοσπονδιακό βουλευτή, Τζέσι Τζάκσον 
Τζούνιορ, που δείχνει ικανότερος ακόμα κι 
από τον πατέρα του. Ο  Μπάρακ Ομπάμα 
έχει δεσμευθεί να χρησιμοποιήσει στην 
Κυβέρνησή του και τον νεαρό ομογενή 
Αλέξη Γιαννούλια, υπουργό Οικονομικών 
σήμερα στην Πολιτεία του Ιλλινόις, με τον 
οποίο τελευταίως κάνει δημόσιες εμφανίσεις 
σε Ιλλινόις μα κι εδώ στην Ουάσιγκτων.
 Ο Oμπάμα στο Ιλλινόις είναι πολύ 
δημοφιλής ως διοργανωτής κοινοτικών 
δραστηριοτήτων με στόχο την υγεία, την 
ασφάλεια και την κοινωνική δικαισύνη. 
Πέρα από την ρητορική του δεινότητα, 

περιγράφεται ως ακέραιος και ευθύς 
έναντι της διαφθοράς. Πολλοί πολιτικοί 
παρατηρητές διερωτώνται, πώς ο νεαρός 
αυτός μαύρος πολιτικός ηγέτης πήρε τη 
μεγάλη απόφαση να εισχωρήσει στα έγκατα 
του αμερικανικού κατεστημένου κι είναι 
αρκετοί εκείνοι που τον παρομοιάζουν 
με τους αείμνηστους Τζών και Ρόμπερτ 
Κέννεντυ.
 Εκπληκτική όντως η πορεία 
του νεαρού Ομπάμα: Στο Ιλλινόις, ως 
Πολιτειακός Γερουσιαστής, σε διάστημα 
8 χρόνων εισηγήθηκε και ψηφίσθηκαν 
823 Νομοθετικές Πράξεις που τον 
κατέστησαν τόσο δημοφιλή ώστε το 2004, 
με μεγάλη ευκολία, εξελέγη Ομοσπονδιακός 
Γερουσιαστής και σε διάστημα 3 χρόνων 
διεκδικεί την προεδρία των Ηνωμένων 
Πολιτειών. Στα νομοθετήματά του 
βρίσκουμε 233 που απέβλεπαν στην παροχή 
ιατρικής ασφάλειας από την Πολιτεία, 
κυρίως σε φτωχούς που χρειάζονται την  
ιατρική κάλυψη. 125 Νομοσχέδια με στόχο 
την πάταξη της φτώχειας. 112 για την 
πάταξη του εγκλήματος, την αξιοπρεπή 
λειτουργία των φυλακών και την ποινή του 
θανάτου, καθώς και την ανεύρεση τρόπων 
χορήγησης ομοσπονδιακής βοήθειας. 97 
Νομοσχέδια με αντικείμενο την οικονομία 
και την λειτουργία των επιχειρήσεων. 
62 Νομοσχέδια αφορούσαν θέματα της 
παιδείας. 60 ασχολούνται με τις πολιτικές 
ελευθερίες και την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 35 Νομοσχέδια 
στόχευαν στην υποδομή των Δημοσίων 
Έργων, με την ρητή απαγόρευση να γίνεται 
λόμπυ από διάφορα άτομα και εταιρείες, 
για την εξασφάλιση των έργων αυτών. 21 
αφορούσαν την ηθική, καθώς προτρέπει και 
αναγκάζει τους Εισαγγελείς να ερευνούν την 
προσβολή των ηθών από οποιονδήποτε. 21 
Νομοσχέδια που αφορούσαν την Διοίκηση, 
όπου υπάρχει και σαφής διάταξη ότι η 
χρηματοδότηση των υποψηφίων για το 
Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας θα γίνεται 
από την ίδια την Πολιτεία και όχι από άτομα, 
κόμματα ή οργανώσεις. 20 Νομοσχέδια 
για την προστασία του περιβάλλοντος. 
15 με αντικείμενο τον έλεγχο των όπλων: 
για πρώτη φορά όποιος θέλει να αγοράσει 
όπλο θα παρουσιάζεται στην Αστυνομία 
να εξηγεί τους λόγους της κατοχής και να 
παραλαμβάνει ειδική ταυτότητα. Κτλ κτλ 
 Ελπίδα για το αύριο στον Λευκό 
Οίκο; Μακάρι!
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Σ χ ό λ ι α  π τ ε ρ ό ε ν τ α

Τη µεγαλύτερη επένδυση (ύψους 16,2 εκατ. ευρώ) στον συνεταιριστικό χώρο 
και την περιοχή της Θράκης θα πραγµατοποιήσει η καπνοβιοµηχανία 
ΣΕΚΑΠ, δήλωσε στη γενική της συνέλευση ο πρόεδρος της εταιρείας Νίκος 
Παππάς. Η επένδυση αυτή (το Δηµόσιο επιδοτεί µε 40%), είπε, δηµιουργεί 

τις προϋποθέσεις για µια δυναµική εταιρεία, που θα κατορθώσει να αντεπεξέλθει 
στον έντονο ανταγωνισµό, όπου δραστηριοποιούνται πολυεθνικοί κολοσσοί. Ο 
υπουργός Γεωργίας Αλ. Κοντός ανέφερε ότι µε τον εκσυγχρονισµό της η ΣΕΚΑΠ θα 
συνεχίσει δυναµικά τη λειτουργία της, θα δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα 
συµβάλει στην παραγωγή νέων καπνικών προϊόντων και θα στηρίζει την ανάπτυξη 
της ακριτικής Θράκης. Ο κ. Παππάς είπε ότι η εταιρεία πέτυχε ρεκόρ παραγωγής 
µε 4,6 δισ. τσιγάρα, ρεκόρ εξαγωγών (το ένα τρίτο της παραγωγής διατέθηκε 
στις διεθνείς αγορές) και πραγµατική κερδοφορία 200 χιλ. ευρώ. Tώρα βέβαια το 
ποσό δείχνει ασήµαντο για επιχείρηση τέτοιου µεγέθους αλλά µην ξεχνάµε τον 
συνεταιριστικό της χαρακτήρα και το γενικό χάλι όλων των οµοειδών επιχειρήσεων 
στην Ξάνθη (νέα δάνεια εγκρίθηκαν µε εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου για 
ΣΕΒΑΘ, ΣΕΠΕΚ). Κι αν δεν ήταν ο Κοντός, σίγουρα θα είχαν ακουστεί κάποιες 
κανονιές πολύ άσχηµες...

  Aπό τον καλό µας φίλο - και ανταποκριτή µας στις ΗΠΑ - Λάµπρο 
Παπαντωνίου, µάθαµε για την πρωτοφανή διαµαρτυρία µπροστά στην 
Τουρκική Πρεσβεία της Ουάσιγκτον, για τα 33 χρόνια της συνεχιζόµενης 
τουρκικής εισβολής και κατοχής του 1/3 του εδάφους της Κυπριακής 

Δηµοκρατίας. Μερικές δεκάδες άτοµα, οµογενείς, Αρµένιοι, Σέρβοι και Άραβες, 
κρατώντας στα χέρια τους Ελληνικές σηµαίες, βυζαντινή, αρµενική και σερβική, 
έδωσαν βροντερό παρόν στη διαµαρτυρία αυτή, που έγινε αισθητή σε ένα µεγάλο 
τµήµα της Λεωφόρου Μασαχουσέτης, κατά µήκος της οποίας βρίσκονται οι ξένες 
Πρεσβείες και πολύ κοντά η κατοικία του Αντιπροέδρου των Ηνωµένων Πολιτειών, 
Ντικ Τσέινι. Χαρακτηριστικό της συγκέντρωσης ήταν, πώς πήραν µέρος µόνο 2 
Ελληνοκύπριοι, και αυτοί από τη Νέα Υόρκη, και δεν υπήρχε ούτε µία κυπριακή 
σηµαία! Επίσης σχολιάστηκε το γεγονός ότι δεν παρέστη ούτε ένας Κούρδος (να 
οφείλεται στη συγκυρία ή πρόκειται για αποτέλεσµα του σηµίτειου άγους του 1999;)! 
Πάντως υπήρχαν Τούρκοι δηµοσιογράφοι και δυο τουρκικά τηλεοπτικά συνεργεία 
κατέγραψαν την τετραµερή εθνοσυνύπαρξη και τα δυναµικά συνθήµατα «Έξω οι 
Τούρκοι από την Κύπρο!», «Αρµένιοι, Κύπριοι και Σέρβοι ενωµένοι!», «Οι Κύπριοι 
θέλουν τη γη τους πίσω!», «Τουρκική Δηµοκρατία της Απανθρωπιάς!» κτλ.

Στον εβδοµαδιαίο ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ αναδηµοσιεύτηκε το καίριο άρθρο 
του ιατρού και αδελφικού µας φίλου Γιώργου Κελέση που είχε  δει την 
δηµοσιότητα στον ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗ της 3-7-07, αναφορικά µε τον χειρισµό 
της υγείας του Αρχιεπισκόπου. Ευνόητο το ενδιαφέρον των συντακτών 

του Ο.Τ. για το θέµα, αφού πουθενά αλλού πλην του “Α”, (εξ όσων γνωρίζουµε) 
δεν γράφτηκε / ειπώθηκε τίποτε ουσιαστικό για το πώς έφτασε η υγεία του κ. 
Χριστόδουλου στο σηµείο αυτό. Δεν είναι όµως κι αυτονόητη η αναφορά της πηγής; 
Είναι δυνατόν να δηµοσιεύεται ένα άρθρο παρµένο από έντυπο της Περιφέρειας 
σε εφηµερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας δίχως την στοιχειώδη δεοντολογία; 
Ευχόµαστε η αιτία να είναι η αβλεψία, όµως το επισηµαίνουµε γιατί δεν είναι η 
πρώτη φορά που µας συµβαίνει, τοπικά και όχι µόνο...

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙΔΗ, Θερµοπυλῶν & Πλάτωνος 11, 
Ξάνθη τηλ. - τ/ο: 25410 27544,  info@spanidis.gr

ΟΛΑ ΕΚΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ...
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΝΕΟΤΕΡΑ

Μαζί με το καλοκαίρι διαρκεί ακόμη και η 
πάνδημη φιλολογία για τον τουρισμό της 
χώρας μα και της Θράκης ειδικότερα. Εμείς, 
έχοντας από χρόνια διατυπώσει πρόταση 
για συγκεκριμένο προσανατολισμό στην 
προοπτική μιας σύνολης ανάπτυξης, με 
την ανάδειξη του βυζαντινού προσώπου 
της Θράκης, περιοριζόμαστε σε δύο μόνο 
παραδείγματα από την πρόσφατη επικαι-
ρότητα, που δείχνουν το τι θα μπορούσε να 
γίνει στην εν λόγω κατεύθυνση αν υπήρχε 
βούληση και σχεδιασμός.
Α) Διοργανώνεται το 1ο Διεθνές Συνέδριο για 
τον Βυζαντινό Μουσικό Πολιτισμό (Παιανία, 
10-15 Σεπτεμβρίου), με συνέδρους από Ρωσία, 
Λίβανο, Φινλανδία, Πολωνία, Δανία κ.α., με 
την επιστημονική εποπτεία του Αμερικανικού 
Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικής και Υμνολο-
γίας (Πανεπιστήμιο Πίτσμπουργκ), τον συντο-
νισμό του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης 

και την οικονομική στήριξη του ελληνικού 
Υπουργείου Εξωτερικών.
Β) Το Πανεπιστήμιο του Γουόρικ στη Βρετανία 
και εκείνο της Κύπρου συνεργάζονται στη 
χρήση τεχνολογίας αιχμής τρισδιάστατων 
γραφικών Η/Υ που αναπαριστούν όχι μόνο 
την οπτική εντύπωση των βυζαντινών μνη-
μείων και καλλιτεχνημάτων της Κύπρου αλλά 
και την ατμόσφαιρά τους.  
Ρωτάμε τον Κομοτηναίο υφυπουργό Εξωτε-
ρικών Ευριπίδη Στυλιανίδη, καθώς είναι ο 
μόνος πολιτικός στην περιοχή που μπορεί 
να σκεφτεί και να υλοποιήσει κάτι σοβαρό: 
Δεν μπορεί η Θράκη να φιλοξενήσει τέτοιες 
δράσεις, ενταγμένες σε ένα πλαίσιο σαν 
αυτό που έχουμε προτείνει; Κι όχι μόνον 
αυτές, φυσικά: Ο διάσημος Αμερικανός 
εξερευνητής ναυαγίων (και του Τιτανικού) 
Μπόμπ Μπάλαρντ αυτόν τον καιρό κάνει 
εκπαιδευτικά προγράμματα σε δύο βυζαντινά 
ναυάγια στη Χερσόνησο της Κριμαίας. Εμείς 
έχουμε κι ένα πανεπιστημιακό Τμήμα ειδικό 
για τις Παρευξείνιες Χώρες. Λοιπόν;...

Συνέχεια από τη σελίδα 1

 Η εµφάνιση στο πολιτικό προσκήνιο 
του Νετζµετίν Ερµπακάν τις αρχές 
της δεκαετίας του ’90 και η πρωτιά του 
Kόµµατος Ευηµερίας (Refah Partisi) στις 
εκλογές του 1995, άνοιξε µια εντελώς νέα 
σελίδα στην πολιτική ζωή της Τουρκίας.
Για πρώτη φορά οι ισλαµιστές έσπασαν 
το φράγµα των απαγορεύσεων και των 
περιορισµών και άρχισαν να παίζουν 
πρωταγωνιστικό ρόλο στα πολιτικά 
πράγµατα, αφού πρωθυπουργός της 
κυβέρνησης συνασπισµού ορίστηκε ο 
Ερµπακάν. Ο χαρισµατικός και ριζοσπα- 
στικός ισλαµιστής Ερµπακάν επεχείρησε 
ανοίγµατα σε ισλαµικές χώρες, ενώ 
οραµατίστηκε το ΝΑΤΟ των ισλαµικών 
χωρών, τη ισλαµικό δηνάριο και το 
ισλαµικό µαχητικό τέταρτης γενιάς, που θα 
προσέδιδε κύρος και αµυντική αυτάρκεια 
στον ισλαµικό κόσµο. Οι κινήσεις του 
αυτές θορύβησαν τους κεµαλιστές και τον 
στρατό, οι οποίοι είδαν το οικοδόµηµα του 
κοσµικού κεµαλικού κράτους να απειλείται. 
Έτσι οδηγηθήκαµε στο µεταµοντέρνο 
πραξικόπηµα της 28ης Φεβρουαρίου 1997, 
τότε που το ΣΕΑ εξέδωσε το περίφηµο 
τελεσίγραφο, που οδήγησε στην πτώση της 
κυβέρνησης (18/6/97). Στις 17 Ιανουαρίου 
1998 το Συνταγµατικό Δικαστήριο 
αποφάσιζε την απαγόρευση της λειτουργίας 
του Κόµµατος Ευηµερίας, ενώ στον ίδιο τον 
Ερµπακάν επιβλήθηκε πενταετής στέρηση 
των πολιτικών του δικαιωµάτων.

Τον Νοέµβριο του 1998 εξέπεσε του 
αξιώµατός του, από τη δηµαρχία της 
Κωνσταντινούπολης, όπου είχε εκλεγεί 
το 1994 µε τη σηµαία του Κόµµατος 
Ευηµερίας, ένα πολιτικός που έµελλε να 
παίξει καθοριστικό ρόλο στα πολιτικά 
πράγµατα της Τουρκίας. Ήταν ο Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος λίγο αργότερα 
καταδικάστηκε σε τετράµηνη φυλάκιση, 
επειδή απήγγειλε ένα ποίηµα µε ισλαµικούς 
συµβολισµούς. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 
εξέτισε την ποινή του και βγήκε από τη 
φυλακή στις 20 Ιουλίου 1999. Μετά την 
απαγόρευση της λειτουργίας του κόµµατος 
Φαζιλέτ (Fazilet Partisi), που ήταν η φυσική 
συνέχεια του Κόµµατος Ευηµερίας, ο 
χώρος του πολιτικού ισλάµ στην Τουρκία 
χωρίζεται σε δυο µέρη. Στο ένα, το οποίο 
θεωρείται το πλέον µετριοπαθές, τίθεται 
επικεφαλής ο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος 
στις 14 Αυγούστου 2001 ιδρύει το Κόµµα 
Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP). Το νέο 
κόµµα στις εκλογές της 3-11-2002 έρχεται 
πρώτο, λαµβάνοντας το 34,29% των ψήφων 

και σχηµατίζει κυβέρνηση πρώτα υπό τον 
Αµντουλάχ Γκιούλ και στη συνέχεια υπό 
τον ίδιο τον Ερντογάν.

Τα χρόνια της διακυβέρνησης της Τουρκίας 
από τον Ερντογάν ήταν τα κρισιµότερα 
όσον αφορά τις σχέσεις κεµαλιστών 
- στρατού και των λοιπών πολιτικών 
δυνάµεων. Ο Ταγίπ Ερντογάν δεν έκανε 
το λάθος του Ερµπακάν και επέλεξε 
την τακτική της µόνιµης σύγκρουσης 
σε ζητήµατα χαµηλής έντασης µε τους 
στρατιωτικούς, αποφεύγοντας την κατά 
µέτωπο σύγκρουση για τα µεγάλα εθνικά 
θέµατα, που θα µπορούσαν να τον εκθέσουν 
στα µάτια της ούτως ή άλλως εξαιρετικά 
συντηρητικής τουρκικής γνώµης. Ταυτό-
χρονα ο Ταγίπ Ερντογάν νοικοκύρεψε 
την τουρκική οικονοµία και έδωσε ένα 
αίσθηµα ασφάλειας και σταθερότητας 
στον επιχειρηµατικό κόσµο, αλλά και στις 
πλατειές λαϊκές µάζες. Η πολιτική του 
απέναντι στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ ήταν 
επίσης πολιτική ισορροπιών, ανάµεσα 
στα πυρά των κεµαλιστών - εθνικιστών 
και στις προσδοκίες των δηµοκρατικών 
δυνάµεων, αλλά και των θρησκευτικών - 
εθνικών µειονοτήτων, που εναπόθεσαν τις 
ελπίδες τους στον εξευρωπαϊσµό και τον 
πραγµατικό εκδυτικισµό της Τουρκίας.

Οι εκλογές της 22ας Ιουλίου 2007 δεν ήταν 
έκπληξη γι’ αυτούς που παρακολουθούσαν 
από κοντά τις εξελίξεις στην Τουρκία. 
Το κεµαλικό κατεστηµένο, ο στρατός, 
οι διάφορες συµµορίες που δρουν και 
υπάρχουν µε τη υποστήριξη των µυστικών 
υπηρεσιών και του βαθέως κράτους και η 
νόµιµη πολιτική τους έκφραση, το Λαϊκό 
Ρεπουµπλικανικό Κόµµα (CHP), υπέστησαν 
δεινή ήττα, ενώ τα άλλα κόµµατα της δεξιάς 
εξαφανίστηκαν. Το Κόµµα του Ερντογάν 
έλαβε το εξαιρετικά µεγάλο ποσοστό 
του 46,5%, ποσοστό που υποχρέωσε τους 
στρατηγούς και τα όργανά τους στο κράτος 
και την πολιτεία, από την Προεδρία της 
Δηµοκρατίας, µέχρι τα ανώτατα κλιµάκια 
της δικαιοσύνης και της εκπαίδευσης, 
να κάνουν τακτική υποχώρηση και να 
αποδεχτούν τη  θριαµβευτική νίκη του 
Ερντογάν. Τις επόµενες µέρες αναµένεται 
η εκλογή του Α. Γκιούλ στον θώκο του 
προέδρου της Δηµοκρατίας, µια εξέλιξη που 
θα σηµάνει άλλη µια νίκη των δυνάµεων της 
πολιτικής και της δηµοκρατίας, έστω και µε 
ισλαµική χροιά, απέναντι στις δυνάµεις του 
απολυταρχισµού και της αντίδρασης, που 
είναι οι κεµαλιστές. Οι νίκες ακολουθούν η 
µια την άλλη. Αναµένουµε να δούµε ποιος 
θα κερδίσει τον πόλεµο.

Τουρκικές εκλογές, Στρατός και Ερντογάν
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   Πληροφορηθήκαµε τὴν ἀνακοίνωση 
τοῦ ὑπουργείου Παιδείας γιὰ τὴν ὑποχρε-
ωτική, πλέον, προσχολικὴ ἐκπαίδευση, 
ποὺ ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν προσεχὴ σχολικὴ 
χρονιὰ 2007-2008. 
   Ἡ ἐξέλιξη αὐτή, σὲ συνδυασµὸ µὲ 
τὴν καθιέρωση τῶν νέων ὡραρίων 
ποὺ ἐξυπηρετοῦν τοὺς ἐργαζόµενους 
γονεῖς, εἶναι ἀναµφίβολα πολὺ θετικὴ 
καὶ ἐλπίζουµε ὅτι δὲν θὰ ἀφορᾶ µονάχα 
κάποιους “τυχερούς” πολίτες ἀλλὰ τοὺς 
πάντες. Κι ἐννοοῦµε ΚΑΙ τοὺς µειονοτικοὺς 
συντοπίτες µας, ὁρισµένοι ἐκ τῶν ὁποίων 
(Ποµάκοι ἀπὸ τὴν ὀρεινὴ Ξάνθη καὶ Ροµὰ 
ἀπὸ τοὺς οἰκισµοὺς στὰ περίχωρα τῶν 
τριῶν θρακικῶν πρωτευουσῶν, βασικά*) 
ἔχουν ζητήσει ἐγγράφως τὴ λειτουργία 
νηπιαγωγείων στὰ χωριά τους ἢ κάπου 
κοντὰ ὥστε νὰ τοὺς ἐξυπηρετοῦν. 
   Ἀναµένουµε λοιπὸν τὶς ἐξελίξεις 
εἰδικὰ στὴν περιοχὴ µας, γιὰ τὴν ὁποία ὁ 
ἁρµόδιος περιφερειακὸς διευθυντὴς εἶναι 
ἀπολύτως ἐνήµερος καὶ ἀποδεδειγµένα 
εὐαίσθητος. Τόσο ἡ θαυµάσια ὑποδοµὴ 

ποὺ δηµιουργήθηκε στὶς γειτονιὲς τῶν 
τσιγγάνων, ὅσο καὶ ἡ ἐκπεφρασµένη βού-
ληση τῶν Ποµάκων γονέων δὲν µποροῦν 
νὰ πεταχτοῦν στὰ σκουπίδια...
        Κ.Κ.

* Ὄχι πὼς καὶ οἱ Τοῦρκοι δὲν τὸ θέλουν ἀλλὰ 
ποῦ νὰ τολµήσουν νὰ µιλήσουν οἱ καηµένοι 
οἱ ἄνθρωποι... Νὰ ζητήσουν κάτι ἀπὸ τὸ 
ἑλληνικὸ κράτος, τὴ στιγµὴ ποὺ τὸ (ἐδῶ) 
τουρκικὸ παρακράτος τοὺς τὸ προσφέρει σὲ 
θαυµάσια, κεµαλικὴ συσκευασία; Καὶ νὰ τοὺς 
πάρει ὁ διάολος τὸν πατέρα; Ἐξίκολσουν...

Γκιουλκεµάλ Καρατουρκάν 

Νέα παράσταση τουρκοφροσύνης ἔδωσε ἡ 
(πλήρως ἐκτροχιασµένη, πιά) Γκιουλµπεγιὰζ 
Καραχασάν στὸ νοµαρχιακὸ συµβούλιο Ξάνθης, 
καὶ ὅλα τὰ σοβαρὰ στελέχη τοῦ τοπικοῦ ΠαΣοΚ 
ἀναρωτιοῦνται πλέον τί εἴδους καπέλο εἶναι 
αὐτό, γιατί τὸ φόρεσαν καὶ πῶς θὰ ἀπαλλαγοῦν 
(δὲν ἔχουν ἄραγε κι αὐτοὶ εὐθῦνες;). Στὶς 21 
Ἰουλίου, λοιπόν, στὸ νοµαρχιακὸ συµβούλιο 
Ξάνθης, µεταξὺ ἄλλων συζητήθηκε ἡ ἔγκριση 
ἢ µὴ ὑπουργικῆς ἀπόφασης ποὺ ἀφοροῦσε τὶς 
ἐναλλακτικὲς µορφὲς τουρισµοῦ. Ἔλα ὅµως ποὺ 
τὸ κείµενο περιεῖχε τὸν ἀπαγορευµένο ἀπὸ τὸν 
κεµαλισµὸ ὅρο «ποµακοχώρια»!  
Πρὶν τὴν ψηφοφορία, τὰ µειονοτικὰ µέλη 
τῆς παράταξης τοῦ ΠΑΣΟΚ ἐπεσήµαναν 
τό... ἔγκληµα αὐτό, ὑπογραµµίζοντας ὅτι ἡ 
ὀνοµασία τῆς ὀρεινῆς περιοχῆς ὡς «ποµακικῆς» 
εἶναι ἀπαράδεκτη καὶ λέγοντας ὅτι ἡ περιοχὴ 
µὲ βάση τὴν θρησκεία, τὸν πολιτισµό, τὰ ἤθη 
καὶ τὰ ἔθιµα, µπορεῖ νὰ ὀνοµαστεῖ ἀλλιῶς, 
ὄχι ὅµως ποµακική! (∆ηλαδή;!...) Ὁ νοµάρχης 

Ξάνθης Γ. Παυλίδης, λογικά, ἐπέµενε λέγοντας 
ὅτι ὁ ἴδιος οὔτε βαφτίζει οὔτε ἀφορίζει κανέναν 
ἀλλὰ ἡ ὀνοµασία «ποµακοχώρια» περιέχεται 
µέσα στὴν ὑπουργικὴ ἀπόφαση καὶ δὲν µπορεῖ 
νὰ τὴν ἀλλάξει. Ἐκεῖ παρενέβη ἡ Καραχασάν, 
µὲ τὴν φαεινὴ ἰδέα νὰ «βελτιωθεῖ» καὶ νὰ 
σταλεῖ πίσω ἡ ὑπουργικὴ ἀπόφαση! Κι ἀφοῦ 
ἡ σάχλα της παρακάµφθηκε καὶ ἡ ὑπουργικὴ 
ἀπόφαση ἐγκρίθηκε µὲ ψήφους τῆς Ν∆, οἱ 
Γκιουλµπεγιὰζ Καραχασάν, Ἰρφάν Χατσινκενέ, 
Τζελαλετὶν Ντουλγκέρ, Ἰρφάν Οὐζούν καὶ 
Ὀρχάν Ὀσµάνογλου ἐγκατέλειψαν τὴν αἴθουσα 
τῆς συνεδρίασης σὲ ἔνδειξη διαµαρτυρίας.
∆υστυχῶς, τὰ χειρότερα σενάρια γιὰ τὴν 
πρὸς ἀνατολάς διαδροµὴ τῆς Γκιοὺλ (γιὰ τὰ 
ὁποία εἴχαµε προειδοποιήσει, παράλληλα µὲ 
τὴν ἀρχικὰ θετική µας στάση ἀπέναντί της) 
ἐπαληθεύτηκαν. Τὸ θέµα εἶναι τί θὰ γίνει ἀπὸ 
δῶ καὶ πέρα, τόσο γιὰ τὸ ΠαΣοΚ ὅσο καὶ γιὰ τὸν 
τόπο. Θὰ συνεχίσει νὰ ἁλωνίζει, καὶ µάλιστα µὲ 
τὰ ρεγάλα τῆς Χαριλάου Τρικούπη, χωρὶς νὰ 
τῆς πεῖ κανένας µία κουβέντα;
 

 Φυσικὰ καὶ εἴµασταν (πάλι) στὸ 
πανηγύρι τοῦ Χίλια. Ἄλλωστε τί καλύτερο 
ἔχει νὰ κάνει κάποιος Κυριακὴ µεσηµέρι 
Αὐγούστου ἀπό τό νά τρέχει στά βουνά 
καί ν’ άκούει τούρκικους δεκάρικους; 
(Νὰ δοῦµε µέχρι πότε θὰ µᾶς ἀνέχεται ἡ 
γυναίκα µας...) Βρεθήκαµε λοιπόν ξανά  
στὰ ὀρεινά τοῦ Ἕβρου νὰ παρατηροῦµε. 
Τὸ πρῶτο ποὺ προσέξαµε εἶναι οἱ ἐργασίες 
γιὰ τὴν ἀσφαλτόστρωση ποὺ ἔχουν ἀρχίσει 
µερικὰ χιλιόµετρα πρὶν ἀπὸ τὸν χῶρο τοῦ 
ἐκτουρκισµένου πανηγυριοῦ. Κάποιος 
κακεντρεχὴς ἀπὸ τὴν παρέα  εἶπε «Ἔ, βέβαια 
τόσα µπινελίκια θὰ ρίξουν σὲ βάρος µας, νὰ 
µὴν τοὺς κάνουµε καὶ ἕναν δρόµο;» Ἀλλὰ 
βέβαια τί ξέρει αὐτὸς ἀπὸ πολυπολιτισµὸ 
καὶ ἀλληλοπεριχώρηση… Ἀλήθεια κ. 
Ἀγγελόπουλε θεωρεῖτε πώς ἡ ἐν λόγῳ 
ἐκδήλωση ἔτσι ὅπως ἔχει ἐξελιχθεῖ προάγει 
τὸν ΤΟΠΙΚΟ πολιτισµό;

 Μπαίνοντας στὸν χῶρο προσέξαµε 
τὸ ὀγκῶδες τζὶπ τοῦ Τούρκου Πρόξενου 
παρκαρισµένο µπροστὰ ἀκριβῶς στὴν 
εἴσοδο τοῦ χώρου, δίπλα στήν περίφραξή 
του! Ὅλοι οἱ ἄλλοι - νοµάρχες, δήµαρχοι 
κ.ἄ. - εἶχαν παρκάρει εἴκοσι µέτρα δίπλα, σὲ 
προκαθορισµένο χῶρο. Ὅµως «τὸ ἀφεντικὸ»   
εἶναι ἀλλιῶς καὶ πρέπει νὰ δείχνει σὲ ὅλους 
τὴν ἀνωτερότητά του. Μὴν τρελαθοῦµε, δὲν 
εἴµαστε ὅλοι ἴδιοι καὶ ὅµοιοι… Φυσικὰ ἦταν 
αὐτὸς ποὺ ἐπελέγη γιὰ νὰ δώσει τὸ κύπελλο 
στὸν νικητὴ παλαιστή.  
 Ὅλα τὰ πανώ στὸν χῶρο ἦταν 
στὰ τουρκικὰ καὶ ἀνάµεσά τους καὶ αὐτὸ 
ποὺ τὸ ἔχουν σὲ ὅλα τὰ τουρκοπανηγύρια 
µὲ µία ρήση τοῦ Μουσταφᾶ Κεµὰλ γιὰ τοὺς 
ἀθλητὲς. Ξέρετε, ἐκεῖνος ποὺ βοήθησε στὸν 
«συνωστισµὸ» τῆς Σµύρνης τὸ ‘22...
 Κάτι ἀξιοσηµείωτο φέτος ἦταν 
ὅτι µᾶς ἔφεραν καὶ νέα «φροῦτα» ἀπὸ 
τὴν Τουρκία. Ἔτσι εἴδαµε καὶ τὸν ἀγὰ τοῦ 
πανηγυριοῦ τῆς Προύσσας, µαζὶ µὲ τὸν 
Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου ∆υτικοθρακιωτῶν 
Προύσσας Χακάν Τσαβούσογλου, νὰ 
τὰ «ρίχνουν» στὴν Ἑλλάδα. Οἱ δυό 
τους πρωτοστάτησαν σὲ πανηγύρι στὴν 
Προύσσα µὲ τὴ σηµαία τῆς ἀνεξάρτητης 
∆υτικῆς Θράκης νὰ ἀνεµίζει… Ἐκεῖ ἄλλα, 
ἐδῶ ἄλλα…  Ἄλλωστε ποιὸς θὰ προσέξει τὶς 
διαφορὲς καὶ τὴν ὑποκρισία τους. Καὶ ἀπὸ 
αὐτοὺς ποὺ γνωρίζουν ποιὸς νοιώθει τὴν 
ἀνάγκη νὰ τὰ ἐπισηµάνει…
 Οἱ τουρκόφωνοι ὁµιλητές µᾶς 
θύµισαν καὶ φέτος ὅτι ἡ ἐν λόγῳ ἐκδήλωση 
γίνεται «ἐδῶ καὶ 700 χρόνια». Πάλι καλὰ δὲν 
µᾶς εἶπαν κατάµουτρα, ὅπως τό ἔχει γράψει 
ἡ «Γκιουντέµ», πὼς αὐτὰ τὰ πανηγύρια 
γίνονται γιὰ νὰ ἑορταστεῖ ἡ κατάκτηση τῆς 
Θράκης ἀπὸ τοὺς Ὀθωµανούς... 
 Αὐτὸ ὅµως πού µᾶς ἔκανε 

µεγάλη ἐντύπωση ἐπίσης ἦταν ἡ 
ἀποστασιοποίηση τοῦ κόσµου. Εἰδικά τίς 
ὁµιλίες ἀµφιβάλλουµε ἄν τίς ἄκουσε ἄλλος 
πέρα ἀπό... ἐµᾶς! Ἦταν ὁλοφάνερο πώς 
κι ἕνας ἄσχετος µέ τόν χῶρο σύλλογος, 
π.χ. ὁ Σύλλογος Κρητῶν, νά ὀργάνωνε τό 

πανηγύρι, δέν θὰ εἶχε λιγότερο κόσµο. Ναί, 
ὑπῆρχαν καί φέτος χιλιάδες ἄνθρωποι, οἱ 
ὁποῖοι ὅµως ἀδιαφοροῦσαν πλήρως γιὰ τὰ 
τεκταινόµενα στὸν χῶρο. Ὁ κόσµος εἶχε 
πάει γιὰ χάζι, γιὰ νὰ δεῖ τοὺς φίλους του ἢ 
γιὰ νὰ βροῦνε τὸ ταίρι τους. Οἱ περισσότεροι 
ἦταν διασκορπισµένοι στὰ γύρω µέρη. Μὰ 

καὶ γιατί νὰ ἐνδιαφερθοῦνε; Κάποτε 
πάλευαν καὶ ντόπιοι µὲ βάσιµες ἐλπίδες 
διάκρισης, τώρα χάριν τοῦ ἐπιδιωκόµενου 
ἐκτουρκισµοῦ τῆς περιοχῆς κουβαλᾶν 
Τούρκους ἐπαγγελµατίες παλαιστὲς ἀπὸ 
Τουρκία καὶ Βουλγαρία. Κάποτε χόρευαν 
καὶ ντόπιοι στὰ πανηγύρια, τώρα χάριν 
τοῦ ἐπιδιωκόµενου ἐκτουρκισµοῦ τῆς 
περιοχῆς φέρνουν τοὺς ἐπαγγελµατίες 
ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο Τουρισµοῦ τῆς Τουρκίας 
καὶ τὴν Τ.Ε.Ξ. µὲ τὶς «παραδοσιακές» 
(φερµένες ἀπὸ τὴν Τουρκία) στολὲς γιὰ 

νὰ δείξουν τὸν... τοπικὸ πολιτισµό. Κανένας 
δέν δείχνει κἄν ὅτι διασκεδάζει!
 Ἦταν πασιφανὲς πὼς αὐτοὶ οἱ 
ἄνθρωποι ποὺ τὸ ὀργάνωσαν δὲν εἶχαν 
καµµιὰ πρόθεση προβολῆς ὁποιουδήποτε 
πολιτισµοῦ. Πρόθεσή τους ἦταν νὰ 
προβάλουν, νὰ «νοµιµοποιήσουν» καὶ νὰ 
ἐπιβάλουν τὸν τουρκισµὸ στὴν περιοχή. Ἐκεῖ 
ἀποσκοποῦν καὶ οἱ ὁµιλίες στὰ τουρκικά 
(ἀλήθεια, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Πρόξενο, ποιὸς 
ἄλλος ἐκεῖ δὲν καταλάβαινε ἑλληνικά;), 
προκειµένου νά περάσει τὸ µήνυµα στοὺς 
Ἕλληνες. 
 Φυσικὰ ὅλοι οἱ παρευρισκόµενοι 
χριστιανοὶ ἐπίσηµοι (οἱ νοµάρχες Ἔβρου καὶ 
Ροδόπης, οἱ βουλευτὲς Μανωλιά, Κελέτσης, 
∆ερµεντζόπουλος, Φωτιάδης* κ.ἄ.) ἔχουν 
εὐθύνη γιὰ τὸ ὅτι οὔτε ἕνας - ΕΝΑΣ -  δὲν 
τόλµησε νὰ ὑπερασπίσει τὶς ἑλληνικὲς θέσεις 
περὶ µουσουλµανικῆς µειονότητας. Γιὰ τὸ 
ὅτι ἀνέχονται παρουσίᾳ τους νὰ ὁµιλοῦν 
γιὰ «κλεµµένα δικαιώµατα» καὶ «ἄρνηση 
τῆς ἐθνικῆς µας ταυτότητας». Γιὰ τὸ ὅτι 
¨νοµιµοποιοῦν¨ µὲ τὴν παρουσία τους τοὺς 
διορισµένους ἀπὸ τὴν Τουρκία µουφτῆδες. 
Ἀλήθεια ὅταν πᾶνε σὲ τέτοιες ἐκδηλώσεις 
ἔχουν µαζί τους κάποιον ἱκανὸ µεταφραστὴ 
ἢ ἐπαφίενται στὴν µετάφραση ποὺ κάνει ὁ 
ὑπάλληλος τοῦ Προξενείου; Τώρα θὰ µοῦ 
πεῖτε “ἐκλογὲς ἔρχονται, τί νὰ κάνουν”; 
Καὶ ὅµως δὲν εἶναι ἔτσι. ὁ Ντόλιος, ὁ 
Στυλιανίδης ἢ ὁ Σγουρίδης, πού ἀποφεύγουν 
τέτοιες παρουσίες, δὲν ἐκλέγονται; ∆έν 
ἀπαγορεύεται ἡ ἀξιοπρέπεια στούς 
Θρακιῶτες πολιτευτές...

Μ.Κ.

*  Κύριον πρ. ὑφυπ. Λάκη Φωτιάδη: Ἒ ὄχι καὶ 
«ἐξοχότατος» ὁ Τοῦρκος Πρόξενος! ∆ηλαδὴ ἂν εἶχε 
περισσότερους µουσουλµάνους στὸν Ἔβρο, πῶς θὰ 
τὸν ἀποκαλοῦσες; Πολυχρονεµένο βεζύρη;

ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ, ΑΠΑΞ,
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΕΣΤΩ!
 Κάναμε μια μικρή νύξη για το θέμα στο προηγούμενο φύλλο μας. Τώρα η 
επιστολή του Γ.Σ. από την Αλεξανδρούπολη, με την υπογραφή “Θρακική Ένωση 
Καταναλωτών” επαναφέρει το ζήτημα που “έπαιξε” και στα ερτζιανά της πόλης:

 ...Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα κάθε καλοκαίρι 
στην πόλη μας, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση του Μορφωτικού Συλλόγου Μουσουλμάνων 
στις 12/7/07, υπό την αιγίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στην οποία είχε προσκληθεί 
τούρκικος χορευτικός σύλλογος από την Αδριανούπολη, προκειμένου να συμμετάσχει στα 

δρώμενα, που τελικά δεν παρευρέθη λόγω κωλύματος 
στο τελωνείο. Εντούτοις θα θέλαμε να καταγγείλουμε την 
άστοχη και εθνικώς επιζήμια παρουσία του, η οποία θα 
μπορούσε να αποτελέσει άσχημο προηγούμενο.
 Ξέροντας ότι αποτελεί πάγια πρακτική της γείτονος να 
εκμεταλλεύεται στο έπακρο τέτοιου είδους εκδηλώσεις 
προκειμένου να δημιουργήσει προγεφύρωμα προς 
τις όποιες ομάδες μουσουλμάνων και εντέλει να τις 
χειραγωγήσει προς ίδιον όφελος, είναι ηλίου φαεινότερο 
πως τέτοιου είδους συμμετοχές σε εκδηλώσεις δεν είναι 

τόσο “αθώες” όσο μπορεί να φαίνονται εκ πρώτης όψεως. 
Οι πρακτικές αυτού του είδους δεν βοηθούν ούτε στην ενσωμάτωση των Αθιγγάνων - Ρομά 
συμπολιτών μας, ούτε και στην ειρηνική συνύπαρξη, αλλά αποτελούν παρακαταθήκη 
για μελλοντικές οξύνσεις και ως εκτούτου πρέπει να αποφεύγονται ή τουλάχιστον να 
αντιμετωπίζονται με επιφυλακτικότητα. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης οφείλει να είναι πιο 
προσεκτικός σε ό,τι αφορά τέτοιου είδους εκδηλώσεις...

Νηπιαγωγεῖα γιὰ ὅλους!

ΣΕΜΠΑΪΔΗΝ ΚΑΡΑΧΟΤΖΑ
  Η κραυγή 
αγωνίας του 
σ υ γ γ ρ α φ έ α 
και υπεύθυνου 
της πομακικής 
ε φ η μ ε ρ ί δ α ς 
Ν α τ π ρ έ ς , 
Σ ε μ π α ϊ δ ή ν 
Κ α ρ α χ ό τ ζ α , 
που έλαβε τη μορφή δημόσιας επιστολής 
όπου επικροτούσε τον ρόλο της Τουρκίας 
και τη στάση των ομοφύλων του Πομάκων 
οι οποίοι δηλώνουν “Τούρκοι”, τάραξε πολύ 
ορισμένους. Βεβαίως το ύφος της γραφής 
ήταν κυριολεκτικά προκλητικό και έφερε στον 
νού όλων την περίπτωση της Καραχασάν, 
όμως δεν πρέπει να μας διαφεύγει η ουσία της: 

Ένας άνθρωπος, με 80% αναπηρία, πατέρας 
2 μικρών παιδιών, εξακολουθεί να ζεί με ένα 
κρατικό ψευτοεπίδομα που δεν φτάνει ούτε για 
χαρτζηλίκι 16χρονου εφήβου. Αφήνω λοιπόν 
όλα τ’ άλλα, τα σχετικά με την πολυτιμότατη 
μαρτυρία του σχετικά με τον πομακικό 
πληθυσμό στην μειονότητα (πόσους άραγε 
δηλωμένους Πομάκους μπορεί να απαριθμήσει 
η ελληνική διοίκηση σήμερα;) και υπογραμμίζω 
ότι ο Σεμπαϊδήν ζητά δουλειά - ως ΑΜΕΑ - 
κι όχι χάρες και ρουσφέτια. Άραγε πόσο πιο 
ξεκάθαρα να το πει κανείς απ’ όσο το έγραψε 
ο ίδιος; “Δηλώνοντας Έλληνας Πομάκος κι όχι 
Τούρκος, το μόνο που κατάφερα είναι να μείνω 
άνεργος και να μεγαλώνω με δανεικά χρήματα 
από συγγενείς και φίλους τα δύο παιδιά μου. 
Αφού η ίδια η Ελλάδα δεν το θέλει να είμαστε 
Έλληνες εμείς γιατί να το θέλουμε;”

Ὕψωµα “Χίλια”:
Τό σόου συνεχίζεται

Ο Αλή, πρόεδρος του συλλόγου



ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΙΘΩΝΙΑ

ΞΕΝΩΝ ΑΡΙΣΤΕΑ
Σάρτη  Χαλκιδικῆς 

τηλ. - τ/ο:  23750 94670, 6944547099
karaiskk@otenet.gr   www.halkidiki.com/aristea
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Συνέχεια από την 1η σελίδα

Κατ’ αρχάς και επί της ουσίας. Επρόκειτο 
για βαρύτατο τραυµατισµό ευθύς 
εξ αρχής µε ελάχιστες πιθανότητες 
διάσωσης του άκρου του παιδιού. Έφτασε 
στο Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης µετά 
από 4,5 και πλέον ώρες από το ατύχηµα, 
διάστηµα ούτως ή άλλως οριακό για 
να επιχειρηθεί επανασυγκόλληση του 
άκρου. Αυτό βεβαίως δε σηµαίνει σε 
καµµία περίπτωση ότι δεν έπρεπε να 
γίνει προσπάθεια ώστε να διατηρηθούν 
ζωντανές οι όποιες ελπίδες υπήρχαν. 

Αντ’ αυτού οι δύο πανεπιστηµιακοί 
καθηγητές αγγειοχειρουργικής 
(πρωτοβάθµιος και λέκτορας) όπως και 
εντελώς δευτερευόντως οι ειδικευόµενοι, 
απουσίαζαν σε κανονικότατη 
καλοκαιρινή άδεια από τις 19/7 µέχρι τις 
15/8. Προσοχή, όχι δεν εφηµερεύανε όπως 
ψελλίζουν αναιδώς µετά τον θόρυβο, 
αλλά είχανε κλείσει την Κλινική σαν να 
επρόκειτο για το µαγαζί του µπαµπά τους. 
Ο Διευθυντής της Κλινικής (κουµπάρος 
και κολλητός του Πρύτανη) είχε κάνει 
έγγραφο στον Διευθυντή Ιατρικής 
Υπηρεσίας (κολλητό του υφυπουργού 
Υγείας Γιαννόπουλου) για κάλυψη 
των αναγκών του νοσοκοµείου όσο η 
Κλινική του θα παρέµενε κλειστή από 
έναν οπλίτη (!!!) αγγειοχειρουργό  που 
υπηρετούσε τη θητεία του και την µοιραία 
µέρα έτυχε να βρίσκεται σε αναρρωτική 
άδεια ο άνθρωπος. Ο Διευθυντής 
Ιατρικής Υπηρεσίας εισηγήθηκε (εκτός 
ηµερησίας) ως Πάπας όπως πάντα 
το θέµα (προσοχή: της κάλυψης, όχι 
του κλεισίµατος της κλινικής) στο 
ανυποψίαστο Διοικητικό Συµβούλιο, το 
οποίο παραπλανηµένο έκανε ασµένως 
δεκτή την εισήγησή του. Δεν ήταν η πρώτη 
φορά που δηµιουργούσε αναστάτωση 
σε όλο το νοσοκοµείο µε τις ιδιότυπες 
εισηγήσεις-φετφάδες, είχε προηγηθεί 
το θέµα της επαναπροκήρυξης της 
θέσης του διευθυντή ΕΣΥ του Αξονικού 
Τοµογράφου που είχε κενωθεί, το θέµα 

των αιµοληψιών από τους ειδικευόµενους 
γιατρούς, το θέµα της λειτουργίας του 
Αιµοδυναµικού Εργαστηρίου για να 
αναφέρουµε τις πιο κραυγαλέες. Ιδού τα 
ολέθρια αποτελέσµατα. 

Ο καλοπροαίρετος αλλά έµφοβος 
και πολλαπλώς εκτεθειµένος πλέον 
Διοικητής έχοντας από καιρό επιλέξει 
τον ολισθηρό δρόµο των ευκαιριακών 
συµµαχιών µε όσους θεωρούσε 
πόλους ισχύος του σαθρότατου όπως 
αποδείχθηκε συστήµατος –και ελλείψει 
στρατηγικής αντίληψης των πραγµάτων- 
δέχθηκε χωρίς να πολυκαταλάβει την 
απαράδεκτη εισήγηση. Δεν ήταν η πρώτη 
φορά. Η προσπάθεια να ισορροπήσει 
κανείς σε δύο βάρκες συνήθως αποβαίνει 
µοιραία για τον επίδοξο ζογκλέρ. Τώρα 
υποτονθορύζει ότι διοικεί το νοσοκοµείο 
αλλά όχι το ουσιαστικά ανεξέλεγκτο 
πανεπιστήµιο, ότι οι πανεπιστηµιακοί 
γιατροί δεν παίρνουν άδεια από το 
Νοσοκοµείο αφού δεν είναι στην 
πραγµατικότητα υπάλληλοί του και 
άλλα που αντελήφθη µάλλον όψιµα 
και µε οδυνηρό τρόπο- επικειµένου του 
«αποκεφαλισµού» του.

Ουκ ολίγα τα ζητήµατα που 
αναδείχθηκαν. Νοοτροπία καουµπόι 
υψηλόβαθµων πανεπιστηµιακών µε 
ακόµη υψηλότερους προστάτες, για 
τους οποίους έκανε λόγο και σχετικά 
πρόσφατο δηµοσίευµα αθηναϊκής 
εφηµερίδας αναφερόµενο σε σκάνδαλο 
που φθάνει πολύ ψηλά στο ΔΠΘ µπροστά 
στο οποίο αυτό της Παντείου θα ωχριά. 
Σας κάναµε χάρη που αφήσαµε τα ωραία 
µας και ήρθαµε στη Γκατζολία να σας 
ανοίξουµε τα µάτια πτωχοί ιθαγενείς, 
µας χρωστάτε ευγνωµοσύνη, χρήµα, 
αξιώµατα. Οι  µαγκιές στο χώρο της 
υγείας πληρώνονται συχνά µε τραγικό 
τρόπο κι από κει που δεν το περιµένεις. 
Νοσοκοµείο δήθεν, που παριστάνει κάτι 
που δεν είναι στην πραγµατικότητα, ένα 
απλώς επαρκές επαρχιακό µε άπειρες 
ελλείψεις και ανεπάρκειες (αυτό της 
Καβάλας παραµένει καλύτερο σε πολλά 

θέµατα). Συνύπαρξη στα ίδια κτίρια ΕΣΥ 
και πανεπιστηµίου, µε µια παράλογη 
σχεδόν µεταφυσική µονοµερή στήριξη 
του δεύτερου και υποβάθµιση µέχρι 
… ανοησίας του πρώτου (µοναδικό 
φαινόµενο πανελληνίως). Πολιτική 
υγείας ως γνωστόν, ουσιαστικά ασκείται 
µόνο µέσω του κατ’ εξοχήν φορέα παροχής 
υπηρεσιών υγείας, ήγουν του ΕΣΥ, αν και 
είναι ολοφάνερη η προγραµµατισµένη 
διάλυση του δηµόσιου τοµέα της υγείας 
τόσο από την προηγούµενη κυβέρνηση 
που την ξεκίνησε όσο κι απ΄ αυτήν που 
την ολοκλήρωσε (οι δύο παραχαϊδεµένοι 
των µίντια υπουργοί, τέσσερα χρόνια 
τώρα κατάφεραν  το απόλυτο … τίποτα).

Τι µέλλει γενέσθαι; Ό,τι έχουµε άπειρες 
φορές δει και στο παρελθόν. Τίποτα 
απολύτως. Θα πέσουν µερικά κεφάλια, 
βορά στην αδηφάγο δηµοσιότητα που 
έλαβε το συµβάν, κατά πάσα βεβαιότητα 
όσων φταίνε λιγότερο. Θα ξεχαστεί πολύ 
γρήγορα –οι εγγραφές στη µνήµη RAM 
των νεοελλήνων διαρκούν ελάχιστα- κι 
ούτε γάτα, ούτε ζηµιά. Η Ναυαρχίδα θα 
συνεχίσει αµέριµνη το ταξίδι της προς 
το άγνωστο, µε άσχετους καπετάνιους 
που θα νοµίζουν ότι κυβερνούν καΐκι, 
παροπλισµένους τους ναύτες που ξέρουν 
από θάλασσα και κοµπορρήµονες 
αξιωµατικούς που παριστάνουν ότι τα 
ξέρουν όλα, ενώ ξέρουν τη τύφλα τους.       

Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης: 
Η «ακρωτηριασµένη» τιµή της Ναυαρχίδας

 Τελικά τα δηµοσιεύµατά µας, τα 
σχετικά µε την κατασκευή του ορεινού 
δρόµου Οργάνης - Σµιγάδας δεν πέρασαν 
απαρατήρητα από τους καθ’ 
ύλην αρµόδιους: Ο Εισαγγελέας 
παρήγγειλε έρευνα, η οποία βέβαια 
ξεκίνησε από εµάς, και η οποία 
ευελπιστούµε να φτάσει µέχρι 
τέλους, στους πιθανούς ενόχους και 
στους όποιους τυχόν “συνεταίρους” 
τους.

 Πάντως, και προκειµένου 
να βοηθήσουµε το έργο της 
Δικαιοσύνης, καθώς κάποιοι ίσως 
προσπαθήσουν να κρυφτούν 
πίσω από γελοίες δικαιολογίες 
του τύπου “το έργο βρίσκεται ακόµα σε 
εξέλιξη”, υποβάλουµε σήµερα µερικά 
απλά ερωτήµατα, σε σχέση µε τους 
παραπλεύρως εικονιζόµενους λογαρια-
σµούς: Το µισό περίπου εκατοµµύριο ευρώ 
που αναγράφεται αφορά το συγκεκριµένο 
έργο ή όχι; Κι αν η απάντηση είναι θετική, 
πώς πληρώθηκαν τόσα χρήµατα στον 
ανάδοχο από πέρυσι τον Φλεβάρη και 
τον Ιούλιο, χωρίς να έχει γίνει κανένας 
έλεγχος ποιότητας - ο οποίος τελικά 
ζητήθηκε από τον ίδιο τον νοµάρχη (!) 

13 µήνες µετά την πρώτη πληρωµή; Και 
σε ποιό στάδιο ήταν το έργο όταν έπεσε 
(προεκλογικά) τόσο παραδάκι; Τέλος, 

υπάρχει αντιστοιχία µεταξύ των τιµών 
που αναγράφονται στους λογαριασµούς 
αυτούς και της πραγµατικότητας που 
διαπίστωσε ο έλεγχος του αρµοδίου 
εργαστηρίου της Περιφέρειας; Γιατί 
προφανώς είναι πολύ διαφορετική 
η κατάσταση όταν βάζεις υλικό ... Ω 
ποιότητας αντί για Α (που προβλέπεται) 
και την πληρώνεσαι όµως για Ω, κι άλλο 
να κάνεις το ίδιο πράγµα αλλά να το 
πληρώνεσαι για Α.

Δεχόµεθα και απαντήσεις, έ;

Δρόµος Οργάνης - Σµιγάδας:
Η Δικαιοσύνη (τον) ερευνά!

       Κινηµατογραφικά και προεκλογικά 
τα σηµερινά (όπως και τα επόµενα) 
«Τοξικά», αφιερώνονται στην πολιτεία 
των κυριοτέρων µονοµάχων που θα 
πάρουν µέρος στις επικείµενες βουλευ-
τικές εκλογές. Ξεκινάµε σήµερα µε τους 
δύο βασικούς και θα συνεχίσουµε στο 
επόµενο φύλλο µε τους υπόλοιπους…

       Τον πρώτο βεβαίως, όσον αφορά τα 
κινηµατογραφικά του χούγια, οµολογώ 
πως δεν µπόρεσα να τον ψυχολογήσω 
ακόµη επαρκώς. Όσο να ’ναι, καταρχάς 
µία σχέση µε το fi lm noir την έχει. 
Κάτι από «FAREWELL, MY LOVELY» 
(σεµνότητα και ταπεινότητα), κάτι 
από το «THE BIG SLEEP» (του ιδίου 
εννοείται), είναι νοµίζω κατά καιρούς 
στοιχεία εξόχως ορατά. Άµα βάλετε δε 
και λίγη «ΔΙΑΒΟΛΙΚΗ ΧΗΡΑ» (δίχως 
άλλα ερµηνευτικά σχόλια - ε, δεν θα 
αναλύουµε και τα αυτονόητα τώρα!), 
ήρθε κι έδεσε το γλυκό. Βλέπω όµως και 
έντονες αναφορές στον Χίτσκοκ, καθότι 
πέραν των προδήλως «NOTORIOUS» 
ιστοριών µε τις οµολογοµατσαραγκιές 
και τα κουµπαροσκάνδαλα, πολύ «ΣΙΩ-
ΠΗΛΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ» έχει καταντήσει 
εσχάτως σε θέµατα µε τα οποία βούιξε 
το σύµπαν (ως π.χ. το χαριτόβρυτον ρε-
πούσειον αρχισκατούργηµα). Υπάρχουν 

όµως και καναδυό θετικά στοιχεία, 
όπως το ΟΧΙ στο Ανανοκόπρισµα (έστω 
και αδερφίστικο, πάντως ήταν ΟΧΙ, 
πράγµα που τον διακρίνει απολύτως 
από κάτι άλλους που αλείφονταν 
µε βαζελίνη από µόνοι τους) και 
η ιστορία µε τους αγωγούς από το 
«ΣΧΙΣΜΕΝΟ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑ» του 
αδελφού Βλαδίµηρου, πράγµα που δεν 
αποκλείεται να κάνει τους Αµερικάνους 
να θέλουν να του περάσουν και καµιά 
«ΘΗΛΕΙΑ». Πάντως δεν θεωρούµε 
ότι κινδυνεύει να χάσει τις εκλογές, 
συνεπώς δεν χρειάζεται και να δώσει 
γη και ύδωρ, προκειµένου να βρει 
«ΣΩΣΙΒΙΑ ΛΕΜΒΟ». Στην άκρως 
υποθετική ωστόσο περίπτωση που 
τις χάσει, θα φταίει αποκλειστικά ο 
ίδιος (γιατί και στο στίβο άλλωστε 
ολοµόναχος τρέχει). Και δεν θα ευθύ-
νεται τόσο το κυβερνητικό µπάχαλο 
(σιγά τα ωά - λες και ζήσαµε δηλαδή 
τίποτε άλλο εδώ και 150 χρόνια), όσο 
τα συµπτώµατα «VERTIGO» που 
εµφανώς τον διακατέχουν στην από-
πειρά του να κρατήσει τις ισορροπίες 
µε το γεωργιαδοµαριεταίικο και όλο 
τον υπόλοιπο µικρό, αλλά εµφανή «εκ-
συγχρονιστικό» συρφετό που υπάρχει 
στο κόµµα του (και τα ήξεις αφήξεις 
του για το ρεπουσογράφηµα ΔΕΝ είναι 
φυσικά το µόνο κρούσµα). 
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- Νίκο, ήταν νομίζω η πρώτη φορά 
που βρέθηκες στον ρόλο του διεθνούς 
παρατηρητή εκλογών. Πώς ήταν η 
προσωπική σου εμπειρία μα και η 
εκλογική διαδικασία στο Καραμπάχ; 
- Ο ρόλος του διεθνούς παρατηρητή εκλογών 
μου θύμισε, ως εμπειρία, το ρόλο του ειδικού 
στα γαλλικά δικαστήρια. Αν και εξ ορισμού 
πρόκειται για ένα θεσμικό ρόλο που είναι 
απόλυτα ουδέτερος, η επιλογή αυτής της 
ουδετερότητας σ’ ένα περίπλοκο γεωπολιτικό 
πλαίσιο, δεν είναι ουδέτερη. Είναι το 
αποτέλεσμα μιας γενικότερης απασχόλησης 
με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές 
δίκαιο. Γι’ αυτό το λόγο θα έλεγα ότι η 
εμπειρία μου στις προεδρικές εκλογές στο 
Καραμπάχ δεν ήταν μόνο αξιοπρεπής αλλά 
και συγκινητική. Είδα για πρώτη φορά ένα 
λαό που ξεπέρασε μια γενοκτονία και ένα 
πόλεμο, να μαθαίνει τι σημαίνει δημοκρατία 
και ελευθερία, για να επιλέξει επιτέλους 
το μέλλον του σε  μια περιοχή όπου και το 
παρελθόν ήταν απαγορευμένο. Μόνο εκατό 
πενήντα χιλιάδες άνθρωποι αποφάσισαν ν’ 

αντισταθούν σε εκατομμύρια για να έχουν 
ένα  σύνταγμα, έναν  πρόεδρο, ένα έθνος 
ανεξάρτητο. Ζουν καθημερινά το κόστος της 
ελευθερίας και οι πράξεις τους αποτελούν ένα 
παράδειγμα για τις κοινωνίες που θεωρούν 
ότι η δημοκρατία είναι αυτονόητη.

- Λίγα πράγματα είναι γενικά γνωστά για 
τα συμβαίνοντα εκεί. Τι κάνει εντύπωση 
στον Έλληνα επισκέπτη και τι ιδιαίτερο 
ξεχώρισες εσύ;
- Τα δεδομένα στο Καραμπάχ είναι τόσο 
άγνωστα, που ακόμα και ο χάρτης αποτελεί 
αντικείμενο διεκδίκησης. Όλοι πιστεύουμε 
πως το Καραμπάχ είναι μια εγκλωβισμένη 
περιοχή που δεν έχει επαφή με την Αρμενία, 
παρά μόνο με ένα διάδρομο. Ενώ η 
πραγματικότητα είναι ριζικά διαφορετική. 
Το Καραμπάχ έχει κοινά σύνορα με την 
Αρμενία και δεν είναι εγκλωβισμένο. Από 
γεωστρατηγική άποψη, ενισχύει σημαντικά 
την Αρμενία, διότι δημιουργεί μια ζώνη 
εκεί που δεν υπάρχουν σύνορα. Οι θέσεις 
της Αρμενίας και του Καραμπάχ αν και 

α ν ε ξ ά ρ τ η τ ε ς , 
λειτουργούν ως ένα 
αποτελεσματικό 
συμμαχικό πλαίσιο. 
Με άλλα λόγια, η 
πραγματικότητα 
είναι πολύ πιο 
ισχυρή απ’ ότι 
νομίζουμε ακόμα 
και αν αυτή η 
ισορροπία δεν 
είναι ευσταθής. 
Το άλλο που κάνει 
εντύπωση στον 
Έλληνα είναι η 
γνήσια αγάπη για 
την πατρίδα τους. 
Η γη ακόμα και 
γεμάτη πέτρες είναι 
δική τους, όπως και τα βουνά. Ζουν μια 
πραγματικότητα που γνωρίζουμε μέσα από 
τη Ρωμιοσύνη του Ρίτσου. 

- Πώς είναι σήμερα τα πολιτικοοικονομι-
κά πράγματα και τι βλέπεις για το μέλλον 
της περιοχής;
- Το πολιτικοοικονομικό στοιχείο της 
περιοχής είναι βέβαια δύσκολο. Αφού ο λαός 
έζησε την κατοχή ενός συστήματος που δεν 
του επέτρεπε να χαρεί τον πολιτισμό του, την 
ιστορία του, την πατρίδα του, την παράδοσή 
του. Έζησε την κατάρρευση ενός απόλυτου 
συστήματος που καθιέρωνε τυφλά την τύχη 
του. Τώρα βρίσκεται σε μια κατάσταση που 
θα ονομάζαμε άθλια αν δεν ξέραμε την 
αξία των αθλίων του Ουγκώ. Όμως αυτός 
ο λαός που απελευθερώθηκε μέσω ενός 
πολέμου, ξέρει τι αξίζει και με τη βοήθεια 
της διασποράς παλεύει καθημερινώς για 
ένα καλύτερο μέλλον. Όλη η περιοχή είναι 
παρθένα και όλα μπορούν να γίνουν. Αυτοί 
οι άνθρωποι το απέδειξαν. Χρειάζονται 
όμως συντονισμένες στρατηγικές κινήσεις 
στον τομέα της οικονομίας και της 
διαχείρισης πρώτων υλών. 

- Μαζί σου, καθώς ήσουν ο μόνος 
Έλληνας, βρέθηκαν και παρατηρητές 
Σέρβοι, Γάλλοι, Ρώσοι κτλ. Πώς ήταν η 
επαφή σας και η συνεργασία σας;
- Η συνεργασία με άλλους παρατηρητές 
ήταν πολύ καλή. Δημιουργήθηκε ένα θετικό 
πλαίσιο, διότι ο καθένας μας κατάλαβε 
πόσο σημαντική ήταν η αποστολή μας. Οι 
προεδρικές εκλογές δίνουν το στίγμα της 
δημοκρατίας, όταν οι διεθνείς παρατηρητές 
εκτελούν με αρμοδιότητα και συνέπεια την 

αποστολή τους. Με άλλα λόγια, ήμασταν 
σε μια κατάσταση όπου de facto το έργο 
δημιουργεί το ον. Ο ρόλος μας καθόρισε και 
τις σχέσεις μας. Ο καθένας ήταν υπεύθυνος 
για τους άλλους στην περιοχή. Διότι 
μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούσαμε να 
αποδείξουμε την ορθολογική διεκπεραίωση 
των προεδρικών εκλογών του Καραμπάχ. 
Όπως αυτό έγινε, οι σχέσεις ενισχύθηκαν 
και είναι σίγουρο ότι πολλοί από εμάς θα 
επιστρέψουν για τις βουλευτικές εκλογές.

- Είναι λίγο πολύ γνωστό το συμμαχικό 
πλαίσιο Ελλάδος - Αρμενίας. Υπάρχουν 
κάποια μηνύματα που να το αφορούν;
- Το συμμαχικό πλαίσιο Ελλάδος – Αρμενίας 
είναι περισσότερο θεωρητικό παρά πρακτικό. 
Ένας κοινός εχθρός δεν αρκεί για να ενισχύσει 
γεωστρατηγικές θέσεις. Η συμμαχία πρέπει να 
λειτουργήσει και στο επίπεδο της διασποράς 
για να είναι λειτουργική και αποτελεσματική. 
Πόσοι από εμάς έχουν ασχοληθεί πραγματικά 
με το θέμα της αναγνώρισης της γενοκτονίας 
των Αρμενίων, με την αναγνώριση του 
Καραμπάχ, με την αναγνώριση της αρμενικής 
γλώσσας ως γλώσσας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης; Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα και 
η Αρμενία είναι πιο κοντά τώρα παρά στο 
παρελθόν, διότι τότε ήταν η περίοδος της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ήμασταν 
μαζί αλλά μόνοι. Τώρα είμαστε μόνοι 
αλλά μαζί. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει 
να κινηθούν τα Πανεπιστήμια αλλά και οι 
Σχολές Εθνικής Ασφάλειας και Εθνικής 
Άμυνας. Το συμμαχικό πλαίσιο υπάρχει ως 
γεωστρατηγικό υπόβαθρό. Δεν χρειαζόμαστε 
δόγματα, ακόμα και ενιαία, αλλά αληθινές 
πράξεις.  

Ομάδα διεθνών παρατηρητών της εκλογικής διαδικασίας 
(πρώτος από αριστερά ο Νίκος Λυγερός)

ΝΙΚΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:
ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΜΟΝΟΙ ΑΛΛΑ (ΠΛΕΟΝ) ΜΑΖΙ...
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Ν. Λυγερός

 
Το Ναγκόρνο Καραµπάχ δεν είναι πια µια 
εγκλωβισµένη γη. Το Ναγκόρνο Καραµπάχ 
δεν είναι µόνο µια απελευθερωµένη γη. 
Είναι επίσης το µέλλον µιας ιστορίας και 
η ιστορία ενός µέλλοντος. Πέρα από το 
οξύµωρο σχήµα της µη αναγνωρισµένης 
ύπαρξης και της αναγνωρισµένης 
γενοκτονίας, το Ναγκόρνο Καραµπάχ 
ξεπερνά το παράλογο για να δηµιουργήσει 
το παράδοξο της αντίστασης εναντίον της 
λήθης. Σ’ αυτήν τη γη όπου εποφθαλµιά 
η βαρβαρότητα, οι άνθρωποι είναι 
ελεύθεροι διότι είναι αποφασισµένοι να 
πεθάνουν όρθιοι. Μόνο τα κεφάλια τους 
ξεχωρίζουν διότι τα σώµατά τους είναι η 
γη τους. Φαίνονται ακίνητοι µέσα σ’ αυτό 
το πέτρινο καράβι διότι ο ωκεανός ήρθε 
να συναντήσει τον Προµηθέα. Όµως είναι 
αυτή η χωρική ακινησία που τους επιτρέπει 
να διασχίζουν το χρόνο. Στο Ναγκόρνο 
Καραµπάχ η ανάγκη για δηµιουργία 
βρίσκεται παντού. Και δεν είναι δύσκολο 
να φανταστείς την παρουσία του Vishap. 
Όµως, πέρα από το Ναγκόρνο Καραµπάχ, 
πέρα από την ιστορία βρίσκονται οι πηγές 
µας, οι ροδιές µας σε µια ελευθερία που 
οι άνθρωποι δεν τολµούν να ονειρευτούν. 
Τι είµαστε χωρίς τα βουνά µας; Τι είναι 
τα βουνά µας χωρίς εµάς; Μια ιστορία 
χωρίς µέλλον. Ένα µέλλον χωρίς ιστορία. 
Ακόµα κι αυτό που δεν τολµούµε 
να διεκδικήσουµε, οφείλουµε να το 
υλοποιήσουµε. Το Ναγκόρνο Καραµπάχ 
είναι σε πλήρη αναγέννηση και παρ’ όλα 
αυτά ορισµένοι από εµάς θεωρούν ότι 
ανήκει ακόµα στους σκοτεινούς αιώνες. 
Η άγνοια και η θέληση για άγνοια 
δεν κοιτάζουν καν το χάρτη αυτής της 
χώρας. Πώς ν’ αγαπήσουµε αυτά που δεν 
δεχόµαστε να δούµε; Πώς να µιλούµε για 
αρµενικότητα αν δεν αντιλαµβανόµαστε 
την πραγµατικότητα του Ναγκόρνο 
Καραµπάχ; Δίχως τη νιότη αυτής της 
προγονικής γης, πώς θα κατορθώσουµε 
να υλοποιήσουµε τις διεκδικήσεις µας; Οι 
αγωνιστές του Αρτσάχ απέδειξαν ότι δεν 
υπήρξαν απόγονοι των επιζώντων για να 
µετατραπούν σε θύµατα. Το Ναγκόρνο 
Καραµπάχ δεν αποτελεί µια λεπτοµέρεια 
στην ιστορία, αλλά ένα σελιδοδείκτη για το 
µέλλον. Όλα είναι δυνατά διότι ακόµα και 

το αδύνατον έγινε δυνατόν. Δεν πρόκειται 
απλώς για ένα σκοπό της διασποράς και 
ένα στόχο της βαρβαρότητας, πρόκειται 
επίσης για τη χώρα της ειρήνης, αυτής της 
ειρήνης που γνώρισε τον πόλεµο και ξέρει 
πόσο κοστίζει η εγκατάλειψη. Σ’ έναν 
κόσµο που διαρκώς λέµε ότι όλα έχουν 
µια τιµή, το Ναγκόρνο Καραµπάχ δείχνει 
την αξία της θυσίας. Πέρα από τις αρχές, 
δείχνει τις αξίες. Αυτές που ορισµένοι 
έχουν ξεχάσει για να ζουν πιο άνετα χωρίς 
να λαµβάνουν υπόψη πόσο καταστροφική 
είναι αυτή η άνεση. Δολοφονώντας τη 
µνήµη, η βαρβαρότητα δεν επιβάλλει τη 
λήθη. Διότι πρέπει να αντιµετωπίσει την 
αντίσταση των ελεύθερων ανθρώπων. Με 
αυτήν την έννοια, το Ναγκόρνο Καραµπάχ 
αντιπροσωπεύει ένα παράδειγµα για την 
αρµενικότητα. Η ύπαρξή του, έστω κι αν 
δεν έχει ακόµα αναγνωριστεί, αποδεικνύει 
ότι η αρµενικότητα έχει νόηµα παρά 
τις απαγορεύσεις της βαρβαρότητας. Η 
Αρµενία από µόνη της δεν αποτελεί τη 
γη της αρµενικότητας. Η αρµενικότητα 
διαθέτει ένα άλλο µεγαλείο και η 
εµβέλεια του Ναγκόρνο Καραµπάχ το 
αποδεικνύει de facto. Μέσω του αγώνα του 
για αναγνώριση, το Ναγκόρνο Καραµπάχ 
αποδεικνύει στους ανθρώπους ότι το 
παρελθόν δεν ανήκει µόνο στα θύµατα 
αλλά και στους επιζήσαντες. Η αδιαφορία, 
στην καλύτερη περίπτωση, βλέπει στην 
αναγνώριση της γενοκτονίας µόνο ένα 
λαό θυµάτων. Ωστόσο το Ναγκόρνο 
Καραµπάχ την αναγκάζει να δει µέσα 
στον αρµενικό λαό, ένα λαό επιζώντων.

Πέρα από το Ναγκόρνο Καραµπάχ 

Κομοτηνή - 
Στεπανακέρτ!!!

Συνέχεια από την 1η σελίδα

Ο Νίκος Λυγερός έκανε εξαιρετικά ενδια-
φέρουσες επαφές εκεί, η έκθεσή του (ως 
παρατηρητού της εκλογικής διαδικασίας) 
ήταν η μόνη που ανέβηκε στην κρατική 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών 
του Καραμπάχ και το ρωσικό πρακτορείο 
ειδήσεων  Regnum μετέδωσε μία αναφο-
ρά - ρεπορτάζ με βάση τη συζήτηση που 
έκανε ο ανταποκριτής του με τον μοναδικό 
Έλληνα παρατηρητή. 
Τις εκλογές πάντως τις κέρδισε με άνεση 
(85%) ο 47χρονος πρώην επικεφαλής της 
Δημόσιας Ασφάλειας Μπάκο Σαακιάν 

και διαδέχεται τον Αρκάντι Γκουκασιάν 
που υπηρέτησε ως πρόεδρος για δύο 
πενταετίες. Το Ναγκόρνο Καραμπάχ 
(που σημαίνει: Ορεινός Κήπος) συνεχίζει 
μέσα από μεγάλες δυσκολίες τη ζωή του, 
δυστυχώς στο περιθώριο της διεθνούς 
σκηνής (καθώς δεν έχει αναγνωριστεί η 
οντότητά του) αλλά δίνει το παράδειγμα 
του τι μπορεί να κάνει ένας μικρός (ο 
πληθυσμός του δεν ξεπερνά τις 150.000), 
ιστορικός λαός όταν επιμένει να θυμάται 
ενεργητικά και να παλεύει οργανωμένα. 
Εμείς οφείλουμε και μία δημόσια ευχαρι-
στία στις Αρχές του Ναγκόρνο Καραμπάχ 
(και ιδιαίτερα στην κυρία Ρουζάνα Αμιρ-
κανιάν) για την τιμητική πρόσκληση 
που μας απηύθυνε και προσφέρουμε στο 
αναγνωστικό μας κοινό λίγα στοιχεία για 
το θέμα, μαζί με την ανωτέρω συνέντευξη 
του Ν. Λυγερού.
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   Σήμερα ο Αντιφωνητής φέρνει στο φως 
αποκλειστικές πληροφορίες και μαζί ένα 
μοναδικό ντοκουμέντο, που αφορά όλη 
την Ελλάδα. Πρόκειται για τις νεότερες 
εξελίξεις στο θέμα του βιβλίου Ιστορίας 
της Στ’ Δημοτικού της ομάδας Ρεπούση. 
Σύμφωνα λοιπόν με εξακριβωμένες πλη- 
ροφορίες μας, ο πρωθυπουργός, ενθου-
σιασμένος από την επιστημοσύνη της 
συγγράφισσας, έδωσε το γαλάζιο φως (έ, 
τι, πράσινο θα έδινε;...) για να προχωρήσει 
και στη συγγραφή του βιβλίου Ιστορίας 
της Δ’  Δημοτικού, αυτό που αναφέρεται 
στην Αρχαιότητα. Το πρώτο λοιπόν 
αντίγραφο αυτού του νέου εγχειριδίου 
έπεσε στα χέρια μας και προσφέρουμε 
σήμερα στους αναγνώστες μας ορισμένα 
χαρακτηριστικά του σημεία.

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
   Το έτος 24.806 π.Χ. οι Πέρσες πρότειναν 
μία συμφωνία ειρήνης και συνεργασίας 
στους Έλληνες. Τότε όμως στη Σπάρτη 
επικράτησαν οι εθνικιστές και απέκρουσαν 
τις εποικοδομητικές προτάσεις του Ξέρξη, 
προφανώς παρακινούμενοι από τους 
μεγαλέμπορους ασπίδων, τόξων και βελών. 
Μάλιστα ο βασιλιάς Λεωνίδας, πάνω 
στον μιλιταριστικό και ξενοφοβικό του 
οίστρο, εξεστράτευσε με 150 ομοφυλόφιλα 
ζευγάρια (ολοσέλιδη απεικόνιση ανδρών σε 
ερωτικές περιπτύξεις) μέχρι τις Θερμοπύλες 
προκειμένου να αφαιρέσει αθώες περσικές 
ζωές. Πράγματι, στο στενό των Θερμοπυλών 
ο συνωστισμός ήταν το κάτι άλλο, Σμύρνη 
και βάλε! Και πάλι ο Ξέρξης (ολοσέλιδη 
φωτογραφία) του πρότεινε να κάνουν μία 
τζόιντ βέντσουρ Αυτοκρατορία αλλά ο 
Λεωνίδας τίποτε. Έτσι έφαγε τελικά το 
κεφάλι του και ησύχασε.  
Ερωτήσεις για τον μαθητή: 
1) Με πόσα λεφτά πιστεύεις ότι θα συμβι-
βαζόταν ο Λεωνίδας; 
2) Πώς νομίζεις ότι πρέπει η σημερινή 

Ελλάδα (που, φυσικά, δεν έχει καμμία 
σχέση με την αρχαία, πρόκειται για απλή 
συνωνυμία) να απαντήσει στις τουρκικές 
προτάσεις φιλίας; 
3) Ποια κοινά σημεία βρίσκεις ανάμεσα 
στον Λεωνίδα, τον Χίτλερ και τον παππού 
με την καμπαρντίνα και τις καραμέλες έξω 
από το σχολείο;
Οδηγίες προς τον δάσκαλο:
1) Να κατανοήσει ο μαθητής το αδιέξοδο 
κάθε αντίστασης σε οτιδήποτε.
2) Να πάψει να μπερδεύει την αρχαία 
Ελλάδα με την σημερινή.

   Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
   Το έτος 888, στην Αθήνα ορισμένοι 
πρότειναν να αλλάξει το σύστημα άσκησης 
εξουσίας και να γίνει η πόλη δημοκρατία 
(όπως είναι π.χ. σήμερα οι ΗΠΑ). Βέβαια η 
μορφή του πολιτεύματος εκείνου δεν ήταν 
τόσο τέλεια όσο την γνωρίζουμε σήμερα, 
εφόσον: α) Δεν ψήφιζαν όλοι όπως σήμερα 
(που δεν υπάρχουν πια δούλοι)  β) Δεν 
υπήρχαν ιδιωτική τηλεόραση (ένθετη αφίσα 
της Τατιάνας Στεφανίδου) και μεγάλες 
εφημερίδες (τρισέλιδη διαφήμιση του 
Λαμπράκη), οπότε ο κόσμος πήγαινε να 
ψηφίσει χωρίς να γνωρίζει βασικά πράγματα 
(ποιός ήταν ο τελευταίος έρωτας του 
ανηψιού του Αλκιβιάδη, ποιοι παρέστησαν 
στο τελευταίο συμπόσιο της τάδε εταίρας...)  
γ) Τα πολιτικά αξιώματα έβγαιναν με κλήρο 
κι έτσι δεν υπήρχε μία συγκροτημένη τάξη 
επαγγελματιών πολιτικών και χορηγών τους 
όπως σήμερα, με αποτέλεσμα να κυριαρχεί ο 
ερασιτεχνισμός και η ανευθυνότητα. Βέβαια 
έγιναν και μερικά έργα στην Ακρόπολη, 
αλλά αυτά έγιναν μόνο χάρη στους δούλους 
που εργάζονταν εκεί. 
Ερωτήσεις για τον μαθητή: 
1) Ποιά χώρα σήμερα είναι η μεγαλύτερη 
δημοκρατία του κόσμου;
2) Ο Σημίτης που έφτιαξε τη γέφυρα Ρίου - 
Αντίρριου είναι μεγαλύτερος πολιτικός ή ο 

Περικλής που δεν ήξερε τι θα πει αυτοκί-
νητο; 
Οδηγίες προς τον δάσκαλο:
1) Να απομυθοποιήσει ο μαθητής κείνα 
τα σωβινιστικά περί γεννήσεως της δημο-
κρατίας στην αρχαία Ελλάδα. 
2) Να κατανοήσει ο μαθητής ότι τέλειο σαν 
το σημερινό πολίτευμα δεν υπάρχει ούτε 
και υπήρξε ποτέ κανένα.

   Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ
Τα χρόνια εκείνα υπήρχαν μερικοί 
άνθρωποι που ονομάστηκαν φιλόσοφοι και 
που έπαιζαν έναν ρόλο σαν των σημερινών 
χρηματιστών ή των διανοουμένων 
(ολοσέλιδη φωτογραφία με τον Μίμη 
Ανδρουλάκη σε φυσικό μέγεθος): Έδιναν 
συμβουλές και πληρωνόντουσαν γι’ αυτές. Ο 
πιο γνωστός φιλόσοφος της εποχής εκείνης 
ήταν ο σύζυγος της Ασπασίας, ο οποίος 
έκανε μεγάλο όνομα στην πιάτσα, μέχρι 
που κάποια στιγμή κατηγορήθηκε για λάθος 
συμβουλές (φαινόμενο που παρατηρήθηκε 
και το 1999 στη Σοφοκλέους). Τελικά, ένα 
βράδυ που ήταν με την παρέα του κάτι ήπιε 

που τον πείραξε - πιθανόν να ήταν “μπόμπα” 
- και τελικά πέθανε. 
Ερωτήσεις για τον μαθητή: 
1) Ποιες χώρες προηγήθηκαν της Ελλάδας 
στην ανάπτυξη της σκέψης και της φιλο-
σοφίας;
2) Έχεις όλο σου το χαρτοφυλάκιο σε 
εταιρείες νέας τεχνολογίας και ανακοινώ-
νεται ένα μεγάλο ντήλ που αναδιατάσσει 
την αγορά. Ποιες θα είναι οι πρώτες σου 
κινήσεις;
Οδηγίες προς τον δάσκαλο:
1) Να κατανοήσει ο μαθητής την πρόοδο της 
ανθρωπότητας από τις αμπελοφιλοσοφίες 
του παρελθόντος στη σύγχρονη πληροφόρη-
ση για τις αγορές.
2) Να απομνημονεύσει ο μαθητής τα 
κομβικά ονόματα Ασπασία, Ντάου Τζόουνς, 
Γουώρεν Μπάφφετ.

Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
   Το έτος 612 μ.Χ. ένα ΜΗ ελληνικό φύλο του 
Βορρά, οι Μακεντόνσκι, απευθείας πρόγονοι 
του Γκληγκόρωφ και του Τσεβρενκόφσκι,  
υπό τις οδηγίες του βασιλιά τους Φιλίππου 
και του γιού του Αλέξανδρου κατηφόρισαν 
προς Νότο και απομάκρυναν αρκετούς 
Έλληνες από τις εστίες τους. Κατόπιν 
ξεκίνησαν μία εκπαιδευτική εκδρομή προς 
την Ασία, όπου όμως συνάντησαν κι άλλα 
πλήθη τουριστών, με αποτέλεσμα κάμποσοι 
να μετοικήσουν στο γαλήνιο βασίλειο του 
Άδη (ιδίως από τον Γρανικό, την Ισσό και 
τα Γαυγάμηλα). Η περιπέτεια είχε χάπυ έντ, 
καθώς ο Αλέξανδρος γνώρισε την Ρωξάνη 
(ολοσέλιδη αναπαράσταση) σε ένα μπαρ 
στα Σούσα και την παντρεύτηκε. 
Ερωτήσεις για τον μαθητή: 
1) Ποια χώρα σήμερα λέγεται Μακεδονία; 
2) Πώς χαρακτηρίζεις τον σφετερισμό του 
ονόματός της από την Ελλάδα;
Οδηγίες προς τον δάσκαλο:
1) Να κατανοήσει σε βάθος ο μαθητής τον 
ιμπεριαλισμό της σύγχρονης Ελλάδος σε 
βάρος της πραγματικής Μακεδονίας.
2) Να αποστηθίσει τα μακεδόνικα ονόματα 
των ελληνοκρατούμενων σήμερα πόλεων 
Φλώρινα, Έδεσσα, Θεσσαλονίκη κτλ.

ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Δ ι α  χ ε ι ρ ό ς  Ρ ε π ο ύ σ η !

Το εξώφυλλο του εγχειριδίου (τι κοιτάτε; 
Έχει γούστο να μην αναγνωρίζετε έναν 

Τζάκσον Πόλλοκ!)
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Αυτά δεν είναι άλλωστε και τα στοιχεία που 
κυρίως έβγαλαν στο προσκήνιο και πριµοδοτούν 
τον βασικότερο για τον ίδιο ψηφοθηρικό κίνδυνο, 
τουτέστιν τον αρριβίστα αρχικάπηλο του 
πατριωτικού χώρου; Αυτά βεβαίως. Εµ, ποιος 
του είπε τελικά ότι τα σκατά γίνονται πάντα 
(εκλογικό) χρυσάφι; Καµιά φορά ισχύει και το 
αντίστροφο…

       Ο έτερος υποψήφιος πάλι λατρεύει τις 
ταινίες εποχής, αλλά και επιστηµονικής 
φαντασίας. Παίζει άλλωστε και ο ίδιος εδώ 
και χρόνια στο αέναον remake της ταινίας 
«ΑΛΙΕΝ» (του κώλου remake βεβαίως, καθώς 
αν µη τι άλλο το ορίτζιναλ Άλιεν µίλαγε και 
καλύτερα τα ελληνικά - µην πω τώρα δηλαδή 
και για το IQ του). Θα του πήγαινε πάντως 
πολύ κι ένας βασικός ρόλος σε παρακµιακό 
σαρπράιζ όργιο (και µην παρεξηγηθούµε, δεν 
το εννοούµε κυριολεκτικά - απλά για το κόµµα 
του ως ιδεολογικο-πολιτικό «ΜΠΟΡΝΤΕΛΟ» 
µιλάµε και τίποτε περισσότερο). Όθεν και του 
ανατίθεται πανηγυρικά ο πρώτος ανδρικός 
ρόλος για το (παρεφθαρµένο) παζολίνειο 
remake «ΖΑΒΟ, 120 ΜΕΡΕΣ ΣΤΑ ΣΟΔΟΜΑ». Ο 
ίδιος βέβαια θα προτιµούσε για τον εαυτό του 
κάτι εµφανώς πιο ένδοξο, όπως π.χ. τον ρόλο 
του «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ», αλλά τι τα θες, εκείνος 
έφτασε µέχρι την Ινδία, αυτός ούτε καλά 

- καλά στη Θεσσαλονίκη για τη Δ.Ε.Θ. δεν θα 
προκάνει να πάει. Τουλάχιστον όµως πρόλαβε 
να δοκιµαστεί ως «ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ», µόλις ο 
γελοίος εβραιοαµερικανοτζουτζές προκάτοχός 
του αποχώρησε το 2004 από την προεδρία: 
«Αιρρήφθει ο κήβως» αναφώνησε (µε τα λίγα 
περσικά που ήξερε) και πέρασε τον Ρουβίκωνα 
(που για την ακρίβεια τον πέρασε δυο φορές, 
γιατί την πρώτη ξέχασε να πάρει µαζί και τα 
PLAYMOBIL, αλλά τέλος πάντων, αυτό δεν θα 
το καταγράψει η Ιστορία). Αν χάσει τις εκλογές, 
µια και δεν ξέρει να κάνει απολύτως ΤΙΠΟΤΕ, 
θα αποσυρθεί στο ίδρυµα από το οποίο τον 
ξεσήκωσαν και τον ανέβασαν πάνω στ’ άλογο 
για να υποδυθεί λόγω ονόµατος τον µεταθανάτιο 
ρόλο του «ΕΛ ΣΙΝΤ» (και µη βλέπετε τώρα σεις 
που εκείνος νίκησε, µια φορά γίνονται αυτά µε 
τους πεθαµένους). Πού ξέρετε πάλι, µπορεί να 
γράψει και κάνα βιβλίο (δηλαδή ο σκανδαλωδώς 
ατάλαντος και γιαλαντζί διανοούµενος αδερφός 
του τι παραπάνω έχει;). Άσε δε που µπορεί να 
παίξουν και µαζί στο σίκουελ του «ΗΛΙΘΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΝΗΛΙΘΙΟΥ» (ε ναι βρε, για τέτοιες µαλακίες 
µιλάµε, τι περιµένατε τώρα δηλαδή, να τους 
επιλέξει ο Φον Τρίερ;). Αν πάλι κερδίσει (λέµε 
τώρα), ο σοσιαλιστικός µετασχηµατισµός της 
ελληνικής κοινωνίας (τι γελάτε βρε µαλάκες;) θα 
συνεχιστεί ακάθεκτος µετά την ατυχή νεοδεξιά 
παρένθεση. Μαζί του βεβαίως θα συνεχιστούν 
και τα (οκτασέλιδα πλέον) «Τοξικά» για άλλα 
τέσσερα τουλάχιστον χρόνια…

(ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ
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Από τον αγαπητό φίλο και συνδρομητή 
Στέλιο Κενανίδη λάβαμε και δημοσιεύουμε 
την παρακάτω επιστολή, με την ελπίδα ότι 
κάπου θα εισακουστεί...

   Κύριε διευθυντή,
   Πολλά μπορεί να είναι τα θέματα που 
μας ενοχλούν στην καθημερινότητά μας, 
όμως είναι και κάποια που θα μπορούσαν να 
λείψουν μονάχα με βάση την κοινή λογική και 
μια στοιχειώδη αίσθηση κοινωνικής ευθύνης. 
Για ένα από αυτά τα τελευταία σου γράφω 
λοιπόν σήμερα, σχετικά με την ανάρτηση 
πορνοπεριοδικών και πορνοταινιών σε 
περίπτερα και ψιλικατζίδικα.    
   Δεν χρειάζεται μεγάλη παρατηρητικότητα 
για να διαπιστώσει κανείς ότι σε πολλά από 
τα σημεία πώλησης Τύπου βρίσκονται εικόνες 
σκληρού πορνό, όχι απλώς σε κοινή θέα 
αλλά και στο ύψος των ματιών ενός μικρού 
παιδιού! Κάποτε κάτι τέτοιο και απαγορευόταν 
και ξεσήκωνε πολλές διαμαρτυρίες γονέων. 
Σήμερα τί γίνεται; Υπάρχει σχετική νομοθεσία 
και, το κυριότερο, υπάρχουν γονείς που 
να μην έχουν μιθριδατισθεί με αυτήν την 
πορνοπλημμύρα; Εντάξει, όσον αφορά τους 
ενήλικες καθένας μπορεί να κάνει και να 
επιλέγει ό,τι θέλει, όμως για τα παιδιά τους 
δεν ενδιαφέρονται; Δεν μπορώ να φανταστώ 
ότι είμαι ο μοναδικός πατέρας που έχει το 
πρόβλημα αυτό! 
   Δεν γνωρίζω αν υπήρξαν άλλες αντιδράσεις, 
όμως βλέπω ότι η απαράδεκτη αυτή 
κατάσταση συνεχίζεται καιρό τώρα. Θέλω 
να πιστεύω ότι δεν είναι αναγκαία μια 
αστυνομική / εισαγγελική παρέμβαση - παρά 
μόνον ως έσχατο μέτρο για την προστασία 
των παιδιών μας, για τα οποία όλοι υποτίθεται 
ότι πρωτίστως ενδιαφερόμαστε. Οι πωλητές 
των εντύπων αυτών ας συνειδητοποιήσουν το 
αυτονόητο και ας πράξουν αυτό που επιβάλλει 
η κοινή λογική - αυτός είναι κι ο στόχος της 
παρούσης επιστολής.
Με τιμή,

Στέλιος Κενανίδης
Σάπες Ροδόπης

Αλληλογραφούµε     “Σύμφωνα με το State, το επίσημο 
έντυπο του Στέητ Ντηπάρτμεντ, από τον 
Νοέμβριο του 2000 γίνονται διπλωματικές 
προσπάθειες για «εξομάλυνση» σχέσεων 
(μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας) στην περιοχή 
του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. 
Το διπλωματικό αυτό πρότζεκτ ονομάζεται 
«Track 2» και οι αμερικανικές πρεσβείες σε 
Άγκυρα, Αθήνα και Λευκωσία είναι «πλήρως 
αφοσιωμένες» σε αυτό, παρακολουθώντας 
από κοντά τις εξελίξεις στους τομείς των 
πανεπιστημίων, του πολιτισμού και αλλού. 
Έχουν γίνει μάλιστα και ειδικά σεμινάρια 
στην κοινή ιστορία Ελλάδος - Τουρκίας 
από το πανεπιστήμιο της Columbia.”             
(περιοδικό Νέξους)

Ήρθε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου και 
όλα βγήκαν στη φόρα. Η αμερικανική 
προσπάθεια να φέρει “κοντύτερα” Έλληνες 
και Τούρκους, κάτι που βεβαίως δεν ήθελε 
και πολύ μυαλό για να το φανταστεί κανείς, 
με όσα είδαμε από τους σεισμούς του 1999 
και δώθε. Η συμφωνία Γιωργάκη - Τζέμ 
(που έγινε και o νόμος 2929/2001 του κρά-
τους!) για συνδιαμόρφωση από Έλληνες 
και Τούρκους των σχολικών εγχειριδίων 
στις δύο (;) χώρες. Η άθλια λειτουργία του 
ΔΟΛίου συγκροτήματος που προώθησε, 
με 2-3 άτομα στις κατάλληλες θέσεις, το 
γελοιογράφημα μιας καθηγήτριας Γαλλι-
κών (που το γύρισε κάποια στιγμή στην 

ιστορία) μέσα στις σχολικές αίθουσες. Η 
εντεταλμένη υπηρεσία της Γιαννάκου να 
μας το φορέσει τελικά το φέσι, μετά τις 
διορθώσεις, που - και κατά την ίδια την 
Ρεπούση - δεν άγγιξαν την (κατάπτυστη) 
φιλοσοφία του βιβλίου αλλά επιχείρησαν 
να κατευνάσουν την γενική κατακραυγή.
Φτάσαμε λοιπόν σήμερα εδώ: Το ΠαΣοΚ να 
έχει στήσει όλο το κόλπο, η Νέα Δημοκρα-
τία να το συνεχίζει κι ο Συνασπισμός να το 

υπερασπίζεται λυσσωδώς - λες και είναι 
το Σχέδιο Ανάν! Είναι όμως τόσο άθλιοι 
κι ελεεινοί όλοι οι πολιτικοί των χώρων 
αυτών; Δεν το πιστεύουμε. Μάλλον είναι οι 
εκσυγχρονιστικές φράξιες στις ηγεσίες των 
κομμάτων που επιβάλλουν τη “γραμμή”.
Έτσι, και με δεδομένη την αριθμητική 
αδυναμία και την ιδεολογική ασυμβατότητα 
των άλλων κομμάτων (ΚΚΕ, ΛΑΟΣ), ο 
κλήρος πέφτει πάλι στον λαό, που καλείται 
να αποδείξει ότι τα περί “κυριαρχίας” του δεν 
είναι μαύρο χιούμορ αλλά μπορεί ενίοτε και 
να την ασκεί. Να φτύνει τους πουλημένους 
και τους προσκυνημένους, επιλέγοντας 
αυτός την “αφήγηση” του παρελθόντος του 
για τα παιδιά του. Ο Σεπτέμβριος φτάνει. 
Το νεοταξίτικο έμεσμα πρόκειται και πάλι 
να διανεμηθεί, δήθεν αναμορφωμένο, 
στα 11χρονα Ελληνόπουλα. Γονείς και 
δάσκαλοι βρίσκονται προ των ευθυνών 
τους. Αν πέρυσι μπορούσαν να πουν ότι 
δεν γνώριζαν (εμείς πάντως είχαμε γράψει 
εγκαίρως), φέτος καμμία δικαιολογία 
δεν έχουν. Όσο για τη στάση μας στις 
εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου, τό ‘χουμε 
ξαναγράψει: Μαύρο στους παραχαράκτες 
της ιδιοπροσωπίας μας!

Βιβλίο Ιστορίας Στ΄ Δημοτικού:
Η εκσυγχρονιστική Χούντα συνεχίζει να προκαλεί

Ημερίδα για τους  νεοπρόσφυγες Έλληνες 
Πόντιους από την πρώην Σοβιετική Ένωση  
με τίτλο «17 χρόνια μετά», διοργάνωσαν 
στην Αλεξανδρούπολη η Νομαρχία 
Έβρου και η Ένωση νεοπροσφύγων 
(«παλιννοστούντων») Έβρου. Την 
ημερίδα  άνοιξε  ο  πρόεδρος της Ένωσης, 
Αρθούρος Καραγκιοζίδης και χαιρέτισαν 
ο Νομάρχης Έβρου Ν. Ζαμπουνίδης, ο δή-
μαρχος Αλεξανδρούπολης Γ. Αλεξανδρής, οι 
βουλευτές Γ. Ντόλιος και Α. Φωτιάδης και ο 
δημοτικός σύμβουλος Β. Λαμπάκης. 
 Πρώτος ομιλητής της ημερίδας 
ήταν  ο  Κώστας Φωτιάδης, καθηγητής 
του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας.  Ο 

Κ. Φωτιάδης, αφού 
στηλίτευσε τη στάση 
της πολιτείας σε 
ότι έχει σχέση με 
την έκδοση των 
ντοκουμέντων της 

γενοκτονίας, έδωσε για πρώτη φορά στη 
δημοσιότητα έγγραφα από το Αρχείο του 
Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, 
όπου αναφέρονται σημαντικές πληροφορίες 
για τους Έλληνες της πρώην ΕΣΣΔ. Στη 
συνέχεια αφού έκανε αναφορά στην έλευση 
των Ποντίων στην Ελλάδα, τόνισε τη 
μεγάλη αξία που έχει η συνέχεια της έρευνας 
για αυτό το κομμάτι του Ελληνισμού, και 
αναφέρθηκε στις διώξεις της σταλινικής 
περιόδου. 
 Στη συνέχεια ο Φάνης Μαλκίδης, 
λέκτορας του ΔΠΘ και τακτικό μέλος της 
Διεθνούς Ένωσης Ακαδημαϊκών για τη 
Μελέτη της Γενοκτονίας, στάθηκε στην 
παρουσία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 
των Ελλήνων της πρώην ΕΣΣΔ στην 
πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της 
χώρας και στην έλευσή τους στην Ελλάδα, η 
οποία όμως δεν συνοδεύτηκε με τα αναγκαία 
μέτρα ουσιαστικής αποκατάστασής τους 

(παράδειγμα το πρόγραμμα στέγασης).  
Ο Φ. Μαλκίδης έκλεισε την ομιλία του 
προβάλλοντας τη σημασία που έχει για όλον 
τον Ελληνισμό η παρουσία των Ελλήνων 
Ποντίων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, 
τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη  Ρωσία, 
ιδιαίτερα μετά την νέα θέση της χώρας 
αυτής στο διεθνές προσκήνιο.  
 Στην ημερίδα μίλησε ο ποντιακής 
καταγωγής καθηγητής Ι. Τζούχα, συγγρα-
φέας του βιβλίου για τις διώξεις των Ελλήνων 
Ποντίων στη Σοβιετική Ένωση, το οποίο 
εκδόθηκε, μετά από έρευνα στα σοβιετικά 
αρχεία, στη ρωσική γλώσσα, ενώ  σύντομα 
θα κυκλοφορήσει και στην ελληνική. Ο  Ι. 
Τζούχα μιλώντας κατέγραψε την πορεία της 
έρευνάς του για τις διώξεις των Ελλήνων 
στην πρώην Σοβιετική Ένωση, οι οποίες 
κατέστρεψαν την εθνική του πολιτιστική 
του υποδομή και τόνισε ότι θα συνεχίσει την 
προσπάθειά του για να αναδειχθεί ακόμη 
μία τραγική περίοδος του Ελληνισμού της 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 

«Νεοπρόσφυγες: Δεκαεπτά χρόνια μετά»

Ποιήματα από το Γκουαντάναμο

Η ποιητική συλλογή “Οι κρατούμενοι Μιλούν” δεν είναι από 
τις συνηθισμένες. Είναι οι (λογοκριμένοι από το Πεντάγωνο!) 

στίχοι 17 κρατουμένων του Γκουαντάναμο και δίνουν μια 
ιδέα της ζωής των αθώων στην Κόλαση. Τα 22 ποιήματά της 
έγραψαν ο Σουδανός δημοσιογράφος του Αλ Τζαζίρα, Σαμί 

Αλ Χάτζ, ο Ιορδανός οδηγός νεροφόρας Οσάμα Αμπού Καντίρ 
που κατηγορήθηκε για το... ηλεκτρονικό Casio ρολόι του (που 
υποτίθεται ότι χρησιμοποιεί η Αλ Κάιντα για πυροκροτητή) και 

άλλα ανθρωπόμορφα τέρατα. Μεταξύ αυτών και ο 33χρονος 
Tζουμά Αλ Ντοσάρι από το Μπαχρέιν, πατέρας ενός μικρού 

κοριτσιού, βρίσκεται στο αμερικάνικο Γκουλάγκ πάνω 
από 5 χρόνια, χωρίς δίκη ή κατηγορίες, τα 3,5 σε συνθήκες 

απομόνωσης κι έχει κάνει 12 απόπειρες αυτοκτονίας. Δείγμα 
γραφής του δύστυχου Τζουμά δημοσιεύτηκε στη Boston Glob:

ΠΟΙΗΜΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 
Πάρτε το αίμα μου

Πάρτε το σάβανό μου
και τ’ απομεινάρια του κορμιού μου

Πάρτε φωτογραφίες το πτώμα μου στόν τάφο, μονάχο.
Στείλτε τες στον κόσμο

στους δικαστές και στους ανθρώπους με συνείδηση
Στείλτε τες σε ανθρώπους με αρχές και δικαιοσύνη 

Κι ας φέρουν το φορτίο της ενοχής ενώπιον του κόσμου
γι’ αυτήν την αθώα ψυχή

Ας φέρουν το φορτίο ενώπιον των παιδιών τους και της Ιστορίας
γι’ αυτήν την αδικοχαμένη, αναμάρτητη ψυχή 

Αυτήν την ψυχή που υπέφερε στα χέρια 
των “προστατών της ειρήνης” 

Πρόταση Αδελφοποίησης 
 (...) Πόλεις των δρόμων και της γεωοικονομίας 
υπάρχουν σε όλες τις Ηπείρους. Μάλιστα στην Ευρώπη 
μερικές είναι όνομα και πράγμα. Π.χ. το Στρασβούργο, 
Strasse Bourg, πόλη των δρόμων, είναι μια από αυτές. 
Έψαξα να βρω και στην Ελλάδα, και έπεσα επάνω στην 
Αλεξανδρούπολη. Σκέφτηκα ότι αυτή και αν δεν είναι πόλη 
των δρόμων. Εγνατίας και Χερσαίων Δαρδανελίων γωνία, 
όπως έγραψα πριν από χρόνια. Επίσης γέννημα θρέμμα 
της γεωοικονομίας. Ας μην επεκταθώ στα του Κριμαϊκού 
πολέμου και στο γιατί την έκτισε η Ρωσία. Η ματιά μου 
κατηφόρισε στη συνέχεια προς τον Άτλαντα, σταματώντας 
στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στη Βόρεια Μεσοποταμία, 
την Κουρδική. Στο λεγόμενο Βόρειο Ιράκ. Μια άλλη πόλη 
των δρόμων και κυρίως της γεωοικονομίας εκεί και των 
γειτονικών πετρελαίων της Μοσούλης, λίγο πιο ανατολικά 
από τον Τίγρη ποταμό, είναι η Hawler, η γνωστή Αρμπίλ 
ή Ερμπίλ, τα Άρβηλα, τα οποία βρίσκονται πάνω στην 
εμφανιζόμενη στους αρχαίους χάρτες ως Περσική Βασιλική 
οδό. Μάλιστα πέραν του κοινού με τις άλλες δύο, είναι 
επίσης και η αρχαιότερη πόλη του κόσμου. 
 (...) Λόγοι για να αδελφοποιηθεί η Κουρδική 
Αρμπίλ με την Αλεξανδρούπολη, υπάρχουν πολλοί. Φυσικά 
και δεν αποτελεί εμπόδιο το ότι η πρωτεύουσα του Έβρου 
είναι νέα σχετικά πόλη. Οι δύο περιοχές της Αρμπίλ και 
της Θράκης, από τους προϊστορικούς ακόμη χρόνους 

διακρίνονται ως προς την κοινή λατρεία του ήλιου, στην 
ομώνυμη πρωτεύουσα, την Ηλιούπολη που στα Κουρδικά 
λέγεται Hawler, εκ του Helio, που σημαίνει ήλιος, όσο στη 
Θράκη, τη γνωστή πατρίδα του Ορφέα, του μεγαλύτερου 
μύστη και ιεροφάντη που δίδαξε τη λατρεία του ήλιου, πέραν 
του ότι εμπνεύστηκε και άλλους λατρευτικούς θεσμούς, όπως 
είναι η Διονυσιακή λατρεία. (...) Τα Άρβηλα, η πόλη αυτή 
του ήλιου και ιστορική Κουρδική πρωτεύουσα είναι γνωστή 
επίσης από την ομώνυμη μάχη «όπου εσαρώθη ο φοβερός 
στρατός που στ΄ Άρβηλα συγκέντρωσαν οι Πέρσαι», κατά 
πως στιχουργεί ο Καβάφης, προφανώς φορτισμένος λόγω 
της Αλεξανδρινής του καταγωγής απέναντι στον Αλέξανδρο 
«στην τελειωτική τη μάχη», όπως συμπληρώνει στο ίδιο 
ποίημα. 
 Αυτές και άλλες σκέψεις που σχετίζονται με 
την επικαιρότητα, γέννησαν την ιδέα μετονομασίας της 
Αλεξανδρούπολης, αφού αντί για το όνομα του «ανάσσοντα» 
και γιου του γνωστού Κωνσταντίνου, Αλέξανδρου, προτείνω 
να πάρει το όνομα του άλλου Αλεξάνδρου, του Μακεδόνα. 
Να υπάρξει μια Ελλαδική πόλη, περιφερειακή και 
γεωοικονομική με το όνομα αυτό. Ναι μεν Αλεξανδρούπολη 
θα λέγεται και πάλι, όμως άλλη η μια ονομασία προέλευσης, 
άλλη η άλλη. Και όχι μόνο. Η αδελφοποίηση ανάμεσα στην 
Αρμπίλ και την Αλεξανδρούπολη αποτελεί ένα βήμα μιας 
νέας σχέσης της περιφέρειας της Αρμπίλ και του Κουρδιστάν, 
με τη Θράκη και την Ελλάδα... 

Χρήστος Κηπουρός



 Ο γράφων, ως ένας από τους 
παθόντες λόγω της ανεπάρκειας των ηγετών 
(όντας ένας από τους πολλούς που έχασαν τον 
ύπνο τους παραμονές του δημοψηφίσματος 
του 2004, εβρισκόμενος προ του φάσματος 
της υπογραφής της νομιμοποίησης της 
τουρκοποίησης της Κύπρου), έχει πολλές 
φορές επαναλάβει εαυτόν: Με τους ηγέτες 
μας να εμμένουν στην αναχρονιστική λύση 
της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, 
οδεύουμε ολοταχώς προς την καταστροφή.  
Επιμένουμε, ίσως γιατί πιστεύουμε ότι 
οι Έλληνες της Κύπρου δεν έχουν ακόμα 
μετατραπεί σε τούβλα (το απέδειξαν περίτρανα 
για τελευταία φορά στο δημοψήφισμα του 
2004 με το βροντερό ‘ΟΧΙ’ που προέταξαν 
έναντι των αγγλοαμερικανικών ανθελληνικών 
σχεδίων).  Υπάρχει η ελπίδα ότι κάποιοι 
αναγνώστες θα ‘ξυπνήσουν’, και επιτέλους 
θα ενεργοποιηθούν ως ‘πολίτες-πατριώτες’, 
αντί να παραμένουν ‘πολίτες-κομματικοί’, 
άβουλοι και αδρανείς, μαντρισμένοι δια βίου 
στα κόμματα ενός ενδοτικού κατεστημένου.   
 Μας αρκούσε, πιστεύω, η οδύνη 
που φέρνουν μαζί τους οι μαύρες επέτειοι 
της 15ης και της 20ης Ιουλίου.  Άλλες όμως 
οι βουλές των ηγετών μας.  Ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας υποκύπτοντας πάλι, στις 
προερχόμενες από πανταχόθεν πιέσεις, 
απέστειλε επιστολή στον Ταλάτ, στοχεύοντας 
σε έναρξη διαλόγου για την ενεργοποίηση της 
συμφωνίας της 8ης Ιουλίου.  Ας σημειωθεί, 
ότι η συμφωνία αυτή επιβεβαιώνει, τι άλλο, 
τη δέσμευση της πλευράς μας για επιδίωξη 
λύσης Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας 
(άρα, λύση της μορφής του σχεδίου Ανάν).  
Ανεξάρτητα από την τελική κατάληξη του 
όλου εγχειρήματος, η επιστολή αυτή μας 
θυμίζει μιαν άλλη, που έστειλε ο Πρόεδρος,  
που μας οδήγησε τελικά στον εφιάλτη της 
Νέας Υόρκης και του δημοψηφίσματος.  
Αναρωτιόμαστε: Εν όψει εκλογών, θα 
επιδοθούν οι ηγέτες μας σε άλλη μία κούρσα, 
αυτήν της ανάδειξης ‘του διαλλακτικού 
υποψηφίου, αυτού που πραγματικά επιδιώκει 

λύση’; Ελπίζαμε οι αφελείς, ότι ο Πρόεδρος 
αρνιόταν να συναντηθεί με τον Ταλάτ, γιατί 
είχε κατά νου να επανατοποθετήσει το 
Κυπριακό, συζητώντας μόνο με την κατοχική 
Τουρκία, και όχι με τον ψευδο-εκπρόσωπο 
των τουρκοκυπρίων.  Τέτοιες πρωτοβουλίες 
ζητούσαν οι Αναστασιάδης και Κασουλίδης, 
και τελικά φαίνεται, εισακούστηκαν. 
Ικανοποιήθηκε, μαθαίνουμε, και ο Χριστόφιας 
που συμφωνούσε, (μέχρι πρότινος) σε όλα με 
τον Πρόεδρο, αλλά τώρα άλλαξε τροπάρι.
 Είναι δεδομένο ότι κάποιοι εκ των 
ηγετών μας έχουν δυστυχώς καταντήσει 
εθνικά επικίνδυνοι.  Ελπίζουμε ότι ο 
Πρόεδρος δεν θα ‘κατορθώσει’ στο τέλος, 
να συμπεριληφθεί στην ίδια κατηγορία με 
αυτούς.  Θυμίζουμε την ολέθρια πορεία που 
μας έφερε στο σχέδιο Ανάν, για την οποία 
τεράστιο μερίδιο ευθύνης είχαν ο Γλαύκος 
Κληρίδης και η κυβέρνησή του. Ο τελευταίος 
έχει φύγει από την πολιτική σκηνή, όμως η 
σχολή σκέψης μένει, με τον πρώην υπουργό 
των εξωτερικών, Γ. Κασουλίδη (ναι, αυτόν 
που μας προέτρεπε να δεχθούμε το σχέδιο 
Ανάν, αλλιώς θα επέλθει η Μικρασιατική 
καταστροφή), να διεκδικεί την προεδρία της 
Δημοκρατίας.  Θυμίζουμε επίσης την αποδοχή 
του σχεδίου Ανάν από το πολιτικό γραφείο 
του Α.Κ.Ε.Λ., όπως και την πλειοψηφία των 
πρωτοκλασάτων στελεχών του κόμματος 
αυτού (αυτών που τώρα πυροβολούν τους 
‘ναιναίκους’ του ΔΗ.ΣΥ.), που δούλεψαν 

σκληρά υπέρ της αποδοχής του σχεδίου 
καταστροφής της Κύπρου.  Συμπερασματικά, 
ο κίνδυνος το 2008 να έχουμε πρόεδρο, 
θιασώτη της λύσης Ανάν, είναι μεγάλος.  Σε 
μια τέτοια περίπτωση η λύση θα βαφτιστεί 
με άλλο όνομα, θα ωραιοποιηθεί έντεχνα, και 
τότε φτάνει το τέλος.  
 Ελπίζουμε ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας να εκτιμήσει σωστά την 
κατάσταση, αποφεύγοντας να πάρει μέρος 
στην κούρσα για την ανάδειξη του πλέον 
ενδοτικού υποψηφίου, στην οποία κούρσα 
θα προσπαθήσουν να τον σύρουν οι άλλοι 
δύο κύριοι διεκδικητές (που επιμένουν να 
στηρίζουν μια πολιτική αλλαγών στο σχέδιο 

Ανάν – ένα σχέδιο που αποδεδειγμένα, μετά 
από παραδοχή των ίδιων των Αμερικανών, 
έδινε την Κύπρο, δώρο στην Τουρκία).  
Οφείλει να εμμένει σε λύση με βάση το 
Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, και όχι σε ένα 
πρωτοφανές διεθνώς, πείραμα, για δήθεν 
Διζωνική Ομοσπονδία.  Αν δεν το κάνει αυτό, 
αυτόματα ομαδοποιείται με τους υπόλοιπους, 
σπρώχνοντας τις πατριωτικές δυνάμεις του 
τόπου... μακριά του.

Πανίκος Ελευθερίου
Άσσια-Κατεχόμενη Αμμόχωστος (18.7.07)
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Στο σπίτι του κρεµασµένου 
δεν µιλάνε για σκοινί

Του Μιχαήλ Νικολαϊδη 
ιατρού - χειρουργού

(...)
     Λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι τα καθηµε-
ρινά βιώµατά µας δεν έχουν ούτε µπλε 
ούτε πράσινο ούτε κόκκινο χρώµα, 
αναρωτιέται κανείς: Που το πάνε όλοι 
αυτοί που τώρα ανακάλυψαν τις Αχαρνές, 
παίζοντας µε τον πόνο του πολίτη; 
Εννοώ τις πολλαπλές επισκέψεις των 
πολιτικών µε αφορµή την καταστροφή 
της Πάρνηθας. Είναι θλιβερή η εικόνα 
τους, είναι απαράδεκτη η στάση τους. Η 
ίδια η φύση τους εκδικείται. Δυστυχώς οι 
πολίτες των Αχαρνών (και κατ’ επέκτασιν 
όλη η Αττική) είναι που πληρώνουν την 
ανεπάρκεια των κοµµατικών - κρατικών 
ελίτ ή της νοµενκλατούρας.  
     Όλες αυτές τις ηµέρες παρακολουθεί 
κανείς στα τηλεπαράθυρα την ασχήµια 
και τις κοκοροµαχίες των πολιτικών 
ή µάλλον καλύτερα των κοµµατικών 
στελεχών, όπου κανείς τους δεν ζητάει 
όπως θα έπρεπε συγγνώµη, αλλά ρίχνουν 
τις ευθύνες ο ένας στον άλλον. Στο σηµείο 
αυτό θα πρότεινα τα κεντρικά γραφεία 
και των δυο µεγαλυτέρων κοµµάτων να 
µεταφερθούν η µεν από τη Χαριλάου 
Τρικούπη στο κανάλι ΜΕGΑ και η δε 
από τη Ρηγίλλης στη ΝΕΤ. Είναι µια 
πρόταση, είναι µια πολιτική πρόταση στα 
τηλεκόµµατα. 
      Λίγες ηµέρες πριν από τις φωτιές 

παρακολουθούσαµε όλοι οι Έλληνες 
πολίτες τις αλληλοκατηγορίες για το 
ποιος «έκλεψε» περισσότερα και ποιος 
«έκλεψε» λιγότερα από τα Ταµεία. 
Αυτό λέγεται κατάντια της πολιτικής.       
Κατά τα λεγόµενα της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης φταίει το κράτος της 
Δεξιάς, φταίει η ΝΔ που διέλυσε το 
κράτος - ΠΑΣΟΚ. ξεχνάνε όµως ότι το ίδιο 
το ΠΑΣΟΚ που κάποτε ήτανε Πατριωτικό 
Κίνηµα του λαού µετατράπηκε σε 
κράτος - κόµµα. Ξεχάσανε στα χρόνια 
της διακυβέρνησης της χώρας την 
επανίδρυση του κράτους, ξεχάσανε τους 
εκλεγµένους περιφερειάρχες, ξεχάσανε 
να δώσουνε αρµοδιότητες και πόρους 
στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και όταν η 
τοπική κοινωνία των Αχαρνών επέλεξε 
για υποψήφιο δήµαρχο τoν Π. Φωτιάδη ως 
επικεφαλής του ανεξάρτητου συνδυασµού 
απειλούσανε µε διαγραφή, διότι ξεχάσανε 
επίσης ότι έπρεπε να καταργηθεί η 
έννοια του «χρίσµατος», αλλά ευτυχώς οι 
πολίτες των Αχαρνών είναι πιο µπροστά. 
Οι πολίτες των Αχαρνών έστειλαν ένα 
µήνυµα δηµοκρατίας, αυτό της ελεύθερης 
επιλογής των τοπικών διοικήσεων από τα 
κάτω όχι από τα πάνω. Αυτό το µήνυµα 
όµως πρέπει να περάσει και σε άλλους. 
Όταν µια κοινωνική οµάδα είναι ενωµένη 
µπορεί να καταφέρει πολλά. 
     Με αφορµή την οµιλία του Πρόεδρου 
του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Παπανδρέου στις 
Αχαρνές θα ήθελα να επισηµάνω τα 
εξής: έπρεπε να καεί η µισή Πάρνηθα για 
να επισκεφθεί για πρώτη φορά αρχηγός 
του ΠΑΣΟΚ τον µεγαλύτερο Δήµο της 
Αττικής; Ο  Γ. Παπανδρέου έκανε λόγο 

για αναδιανοµή του πλούτου υπέρ 
των αδυνάτων. Μα κύριε Παπανδρέου, 
ξεχάσατε ότι η µεγαλύτερη αναδιανοµή 
του πλούτου, αλλά υπέρ των πλουσίων, 
έγινε επί των ηµερών σας; Εννοώ το 
σκάνδαλο του Χρηµατιστηρίου. Για 
την ακρίβεια δεν ήσασταν εσείς τότε  
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ήταν ο κ. Σηµίτης. 
Αλλά αυτό δεν σας απαλλάσσει από τις 
ευθύνες σας. 
Και επειδή ο κ. Γ. Παπανδρέου επιχείρησε 
να ρίξει γέφυρα επικοινωνίας µε τους 
Ποντίους (τι το ήθελε;), θα ήθελα να 
υπενθυµίσω τα εξής: Η Βουλή των 
Ελλήνων αναγνώρισε και καθιέρωσε 19η 
Μαΐου ως Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων του Πόντου. Από τον νόµο 
της αναγνώρισης προκύπτουν πολιτικές, 
ηθικές και διπλω µατικές υποχρεώσεις, 
όπως: 1. Ανέγερ- ση Εθνικού µνηµείου 
γενοκτονίας 2. Διδασκαλία της ιστορίας 
του ποντιακού ελληνισµού στα σχολεία 
3. Έκδοση των ντοκουµέντων της 
γενοκτονίας, εκθέσεις µια ενηµέρωση 
των φορέων (πανεπιστή-µια, ξένες 
πρεσβείες, οµογένειες και άλλα µη 
κυβερνητικών οργανώσεων 4. Ανέγερση 
Εθνικού Μουσείου 5. Ενεργο-ποίηση 
απανταχού ελληνισµού 6. Ενη-µέρωση 
όλων των κοινοβουλίων των ευρωπαϊκών 
χωρών, ΗΠΑ, Ρωσία κτλ  7. Η αναγνώριση 
της γενοκτονίας να είναι µια από της 
προϋποθέσεις για την ένταξη της 
Τουρκίας στη Ε.Ε. 

Τίποτε από αυτά δεν γίνανε επί των 
ηµερών της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. 
Αυτό που έκανε όµως ο κύριος Γ. 
Παπανδρέου ως υπουργός  εξωτερικών 
είναι να καταθέσει στεφάνι στο µνηµείο 
όχι της γενοκτονίας, αλλά στο µνηµείο 
του γενοκτόνου Κεµάλ Ατατούρκ. Τον  Γ. 
Παπανδρέου και τους Ποντίους  χωρίζουν 
οι ψυχές των 350.000 Ελλήνων του Πόντου 
που σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους.      
Η κοινωνία των πολιτών, οι πολίτες των 
Αχαρνών περιµένουν από τα πολιτικά 
κόµµατα και από τους εκπροσώπους της 
τοπικής αυτοδιοίκησης να χαράξουν µια 
άλλη  πολιτική και έναν άλλο πολιτικό 
λόγο. Αυτόν της αρµονικής συµβίωσης 
του ανθρώπου µε τη φύση. Αντί αυτού, 
πνιγόµαστε όλοι στο τσιµέντο. Βλέπετε, 
αρχίζει η τσιµεντοποίηση από το όµορφο 
λιµάνι του Πειραιά και φτάνει ως την 
Πάρνηθα. Μας πνίγει η λάβα του 
τσιµέντου. Ενώ θα µπορούσε - και ακόµα 
δεν είναι αργά - η τοπική κοινωνία να 
βάλει φρένο στη λάβα του τσιµέντου 
και να στραφεί προς την ειρηνική 
συνύπαρξη του ανθρώπινου παράγοντα 
µε τη φύση, µε τη γη. Δεν είναι τραγικό 
αν σκεφθεί κανείς ότι οι επόµενες γενιές 
αντί να λένε µητέρα Γη θα λένε µητέρα 
Τσιµέντο; Εδώ χρειάζεται η χάραξη της 
εθνικής αν θέλετε στρατηγικής Υπάρχει 
ζήτηµα ποιότητας της Δηµοκρατίας, και 
δεν εννοώ θεσµικό µόνο, εννοώ ζήτηµα 
«Πράσινης Δηµοκρατίας».

Κούρσα ανάδειξης “διαλλακτικού υποψηφίου 
προέδρου, που επιδιώκει λύση”;

Η πάσα ελπίδα μας

 Μᾶς ἔχουν ζαλίσει κάθε λογῆς 
ἀδένες οἱ δηµοσιογραφοῦντες τσάτσοι 
τῶν ἀφεντικῶν µὲ τὸν νέο Πρόεδρο τῆς 
Γαλλίας, Νικολὰ Σαρκοζί. Ὅσο καὶ νὰ 
θὲς νὰ ἀγνοήσεις τὴν καταγωγὴ καὶ τὶς 
συνακόλουθες ἐξαρτήσεις / τοποθετήσεις 
του, δὲν µπορεῖς παρὰ νὰ τ’ ἀνακαλεῖς 
µπροστὰ στὸ σιχαµερὸ γλείψιµο ποὺ τοῦ 
γίνεται καθηµερινά, χωρὶς λόγο. Ἔτσι 
ρεύτηκε ὁ Νικολά, ἀλλιῶς στραβόκατσε ὁ 
Γάλλος (λέµε, τώρα...) πρόεδρας... Μέχρι 
καὶ µὲ τὸν Ντὲ Γκὼλ πρόλαβαν νὰ τὸν 
ἀντιπαραβάλουν, ὅταν ἡ µόνη τοῦ προ-
εδρικὴ ἐνέργεια ἦταν ἡ βράβευση τῆς... 
Μπάρµπαρα Στρέιζαντ (θοῦ, Κύριε...)! 
Ἀφοῦ κι ὁ ἴδιος ἀκόµη ἀναγκάστηκε 
νὰ ἀποποιηθεῖ τὴ σύγκριση δηµοσίως, 
γιὰ λόγους στοιχειώδους σοβαρότητας. 
Καὶ συνεχίζουµε: Νὰ τί πέτυχε µὲ τὸν 
Καντάφι, νὰ τί διακοπὲς κάνει - στὶς ΗΠΑ, 
βεβαίως... Μέχρι καὶ γιὰ τὴν πανίδα τοῦ 
λαϊφστάιλ ἔχει τροφή: Τὸν ἀνακήρυξαν 
ὡς ἕναν ἀπὸ τοὺς πιό... καλοντυµένους 
ἄνδρες τοῦ κόσµου!
 Τώρα φυσικὰ ἂν ψάξεις τὸ πῶς 
ἀναρριχήθηκε ὁ λεγάµενος ἐκεῖ πάνω, 
πῶς ἔγινε ἀντικείµενο τοῦ πόθου τῶν 
ΜΜΕ, πῶς ἀκυρώθηκε ἡ ἔρευνα γιὰ 
σκάνδαλα σὲ βάρος του (καὶ γύρισε 
µπούµεραγκ στὸν ἐσωκοµµατικὸ του 
ἀντίπαλο Ντοµινὶκ ντὲ Βιλπέν), ὅλα 
αὐτὰ θὰ χαρακτηριστοῦν “συνωµοσιολο- 
γικὴ” προσέγγιση, ἀφοῦ στεροῦνται τὴ 

ν ο µ ι µ ο π ο ί η σ η 
ποὺ παρέχουν οἱ 
ἐπίσηµες γκεµπε-
λιές. Τί τὸ νέο 
κόµισε λοιπὸν ὁ 
δηµοφιλὴς Σαρ-
κοζί, πέρα ἀπὸ 
τὶς µεταγραφές 
τῶν στελεχῶν τῆς 
κεντροαριστερᾶς; 
Τὴν ἔνταξη στὴν 
πολιτικὴ ἀτζέντα 
ὅλων ἐκείνων 
τῶν θεµάτων ποὺ καῖνε τὸν λαὸ καὶ 
τὰ εἶχε ἐξοβελίσει ἡ ψευδοαριστερὴ / 
πολυπολιτισµικὴ λογοκρισία: Ἔθνος, 
Άµυνα, Ταυτότητα, Παράδοση... Ὅλα 
αὐτὰ δηλαδὴ ποὺ ἐνδιαφέρουν ἄµεσα 
τὴν πλειοψηφία ἀλλὰ κανένας (ἐκτὸς 
τοῦ ἐσωτερικοῦ κυκλώµατος ἐξουσίας) 
δὲν τολµοῦσε νὰ θέσει, κόντρα στὴν 
κυρίαρχη πολιτικὴ ὀρθότητα.
 Δὲν θὰ ἔπρεπε λοιπὸν ἐµεῖς, ὡς 
“Α”, νὰ ἐπιχαίρουµε γιὰ τὴ στροφὴ αὐτὴ 
ποὺ µπορεῖ νὰ ἀγγίξει καὶ τὴ χώρα µας; 
Ὄχι. Γιατί δυστυχῶς ἡ πρόγνωσή µας 
εἶναι ὅτι ἡ στροφὴ αὐτὴ δὲν θὰ ἔχει τὸν 
ἀνοιχτὸ - δηµοκρατικὸ χαρακτήρα ποὺ 
ἐπιθυµοῦµε ἀλλὰ θὰ χαρακτηριστεῖ 
ἀπὸ καπηλεία, ψευδωνυµία καὶ ὑπερ-
συντηρητικὴ ἀναδίπλωση (βλ. καὶ 
ἀνάλογη περίπτωση Μποὺς στὶς ΗΠΑ). 
Μακάρι νὰ διαψευσθοῦµε...                Κ.Κ.

 Η ενσάρκωση της διαπλοκής παρά Γαλάταις

Ρέ γαµῶτο, λές νά εἶµαι 
καὶ ψηλός; 
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Μπινιές

§
Τόν γάιδαρό σου φόρτωνέ τον
τό κεφάλι σου κράτα το ἄδειο

§
Ἄλλο ξέρω, ἄλλο νιώθω...

§
Κουρντισµένα ὄργανα,
ξεκούρδιστη πλατεία

§
Ἡ οὐσία εἶναι ἡ συν-ουσία

§
Ἱερό εἶναι τό ἰσότιµο

§
Γιατί νά διαλέγει ὁ µαθητής τόν 

δάσκαλο µόνο;

§
Ὅ,τι εἶναι ὁ ἥλιος 

γιά τά λουλούδια, εἶναι ἡ 
γενναιοδωρία γιά τίς σχέσεις

Δόν Σάντσο - VRiZΩ  Ντου 
Γιακαµπόσο παύλα Βουλτσίδης 
SUMO FUNDO Μπαµπατζιάν

ΔΙΠΛΗ ΦΥΛΑΚΗ
(Ο λόγος στον Δεσμοφύλακα:)

Ξημερώνει στο σπιρτόκουτο κελί της
λίγο πριν την εκτέλεση της αυγής που την ελευθερώνει.
Κατηγορήθηκε που αρνιόταν ψέματα να «ξεφουρνίσει»
μα κείνη μόνο αλήθειες είχε μάθει να φουρνίζει
ροδοψημένες και κατακόκκινες σαν τα ζωηρά της μάγουλα
Αυτές πίκραιναν μέσα στην τόση γλύκα τους
και την οδήγησαν εδώ κατασυκοφαντημένη.

Της προσφέρω επικοινωνιακό τσιγάρο
Εκτιμά την χειρονομία, όμως δεν το δέχεται
Είναι, λέει, ο θολός καπνός του που υψώνεται
σίδερα φυλακής στον καθαρό της λογισμό,
Η στάχτη του
στάχτη ασεβής στη διαύγειά της.

Θαυμάζω την ανυποχώρητη περηφάνια της
Λέω να τη λευτερώσω πρώτος – να προλάβω την αυγή,
να ξορκίσω το επίορκο καθήκον
μα είμαι τόσο δειλός
κι ο ρόλος μου τόσο άχαρος
Η μόνη δύναμη που βρίσκω είναι για ν’ ανοίξω την πόρτα
στους φρουρούς
που οδηγούν τη Ντροπή
στο απόσπασμα.

Ανάβω τσιγάρο απαρηγόρητο
κι ακούω τις εκτελεστικές τουφεκιές
πίσω απ’ τις σιδεριές καπνού
της διπλής φυλακής μου.

Γιάννης Στρούμπας

ΒΑΝΔΑΛΟΙ ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Ἡ ληστεία καὶ ὁ ἀκόλουθος ἐµπρησµὸς (!) σὲ δυὸ 
θαυµάσια ἐκκλησάκια τῆς Σαµοθράκης - Ἁγία 

Παρασκευὴ Παλαιάπολης καὶ Παναγιὰ Κρηµνιώτισσα 
(ἀνωτέρω φωτογραφία τοῦ τέµπλου της πρὶν τὴ φωτιά) 

- στὶς 23 Ἰουλίου ἦταν ἕνα ἀκόµη δεῖγµα τοῦ ποῦ 
βρισκόµαστε ὡς κοινωνία. 

∆ὲν µιλᾶµε πιὰ µόνο γιὰ τὴν ἀπώλεια κάθε αἰσθήµατος 
εὐλάβειας ἢ σεβασµοῦ τῶν πατρώων ναῶν ἀλλὰ γιὰ 
βλασφηµία κατὰ τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισµοῦ καὶ τῆς 

χριστιανικῆς παράδοσης. 
Ἡ ἐπανάληψη τῆς βάρβαρης ἱεροσυλίας - πάλι σὲ 

περίοδο καλοκαιριοῦ - δείχνει ὅτι γιὰ κάποιους ἀπὸ 
τοὺς ἐπισκέπτες τοῦ νησιοῦ ὄχι µόνο ἔχει διαρραγεῖ 

πλήρως ἡ ἔννοια τῆς ἑλληνικῆς συνέχειας ἀλλὰ καὶ ἔχει 
ἐκµηδενιστεῖ κάθε σχέση µὲ τὸν πολιτισµό.

Μια υπόθεση που κανείς δεν πιστεύει

Τουρισμός στη Θράκη 
  

  Σε ενδιαφέρον πρόσφατο ρεπορτάζ της 
Μαρίας Παπαδοπούλου του «Παρατηρητή 
της Θράκης» καταγράφονται απόψεις 
των τουριστικών παραγόντων της Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης για την 
τουριστική κίνηση του 2007 και γενικότερα 
για ζητήματα τουριστικής πολιτικής. 
Ο “Αντιφωνητής” έχει ασχοληθεί στο 
παρελθόν για το θέμα του τουρισμού και 
της πολιτικής των διαφόρων φορέων, και 
ειδικά της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & 
Θράκης, με κριτική διάθεση. Με μεγάλη 
μας χαρά βλέπουμε ότι τρεις από τις 
βασικές μας παρατηρήσεις υιοθετούνται 
και επαληθεύονται από τους επαγγελματίες 
του χώρου και φιλοξενούνται σε καθημε-
ρινή τοπική εφημερίδα. Πρόκειται για:
1. Την ανάγκη ανάδειξης και υποστήριξης 
του πλούσιου και πολύ ενδιαφέροντος 
βυζαντινού παρελθόντος της περιοχής 
της Ροδόπης. Έμμεσα συνηγορεί στο 
θέμα αυτό η αντιπρόεδρος της Ένωσης 
Ξενοδόχων Θράκης Σούλα Χρυσοστόμου 
η οποία στο προαναφερθέν ρεπορτάζ 
έδωσε έμφαση στον εκκλησιαστικό τουρι-
σμό και ιδιαίτερα στην αξιοποίηση των 
μοναστηριών του Παπικίου.
2. Η συμμετοχή των φορέων της περιοχής 
σε εκθέσεις τουρισμού γίνονται, παρά 
τις θριαμβολογίες, μάλλον για απόκτηση 
εμπειριών (και δη... τουριστικών) από 
τους συμμετέχοντες σε αυτές δηλαδή 
οι διάφοροι μεγαλόσχημοι παράγοντες 
ανταμείβουν τα τσιράκια τους με 
ταξιδάκια υπό το πρόσχημα τέτοιων 
συμμετοχών. Πουθενά στο ρεπορτάζ 
δεν αναφέρθηκε ο,τιδήποτε για αυτές τις 
εκθέσεις και την παρουσία του Δημοσίου. 
Τόσο αθόρυβη είναι. Και προφανώς 
αδιάφορη όσον αφορά τον επίσημο σκοπό 
της, δηλαδή τη δημιουργία τουριστικής 
κίνησης που άλλως δεν θα ερχόταν στην 

περιοχή. Ίσα ίσα που κύριος παράγοντας 
τόνωσης της φετεινής κίνησης θεωρείται 
η είσοδος Βουλγαρίας και Ρουμανίας στην 
ΕΕ. Λέτε να ακούσουμε θριαμβολογίες 
για το πόσο αυξήθηκε ο τουρισμός μας, 
με... Αγγελόπουλο - Πανδρευμένο να 
περηφανεύονται αγκαλιά ότι κατάφεραν 
να ... βάλουν στην ΕΕ τους γείτονες;
3. Το έντυπο υλικό που τόσα χρόνια 
παράγεται με δαπάνες του Δημοσίου και 
εποπτεία / επιμέλεια αν δεν σφάλλουμε 
της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυ-
ξης της Περιφέρειας (ναι, της σούπερ 
υπηρεσίας που ασχολείται και με τις 
επιδοτήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου) 
είναι, να το πούμε ήπια, ακατάλληλο. 
Υπερβολές; Καλά, διαβάστε τα αγγλικά 
από τις αντίστοιχες εκδόσεις και τα λέμε. 
Για εισαγγελέα είναι το επίπεδό τους 
και όχι για τουρίστες με έστω μέτρια 
γνώση αγγλικών. Υπερβάλλουμε; Ε, 
από το ρεπορτάζ του «Παρατηρητή» ας 
παραθέσουμε τη γνώμη του κ. Αφιανά, 
προέδρου του Συνδέσμου Ξενοδόχων 
Καβάλας: «Εγώ προσωπικά δεν είμαι 
ευχαριστημένος από τον τρόπο που 
σχεδιάζονται και κυκλοφορούν τα έντυπα. 
Μετά από τόσα χρόνια που έχει θεσπιστεί 
ο θεσμός της Περιφέρειας, δεν καταφέραμε 
να έχουμε πολύ καλό έντυπο υλικό, παρότι 
έχουν δαπανηθεί πολλές χιλιάδες, ίσως και 
εκατομμύρια ευρώ».
  Είναι βέβαια προφανής η διάθεση του 
Παρατηρητή, σε άλλο σημείο του ίδιου 
φύλλου, να «γλείψει» τον Περιφερειάρχη, 
ποιος ξέρει γιατί, ίσως και από αβρότητα 
(εμείς την άποψή μας για τη θητεία του 
την καταθέσαμε όποτε δόθηκε αφορμή). 
Για τον (κεντροαριστερό!) Παρατηρητή 
πάντως παραμένει η «επιτυχέστερη 
επιλογή» που «μπορούσε να γίνει» και 
μάλιστα με τέτοια «πλούσια εμπειρία, σε 
σύγκριση όχι μόνον με τα ελλαδικά» αλλά 
και πολιτική παιδεία και θητεία «μακράς 
εμβέλειας». Τι να πει κανείς, καθείς και οι 
απόψεις του (περί τουρισμού μα και περί 
αντιπολίτευσης)...

ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΘΡΑΚΕΣ 
ΠΟΙΗΤΕΣ
Επιµ. Ελένη Εφραιµίδου

Η ανθολογία σύγχρονων Θρακών 
ποιητών σε ανέκδοτη ποίησή τους δεν έχει 
σκοπό να κάνει µια ιστορική αναδροµή 
σε προηγούµενους Θράκες ποιητές, 
ικανοποιώντας έτσι την περιέργεια ή 
την αισθητική µας. Η πρωτοβουλία 
στόχο έχει να προβάλλει τη σύγχρονη 
ποιητική δηµιουργία και έκφραση που 
υπάρχει αυτήν τη στιγµή στη Θράκη, 
αλλά και να δώσει ένα βήµα σε νέους, 
πρωτοεµφανιζόµενους ποιητές.
Στην Ανθολογία έχουν συµπεριληφθεί 35 
ποιητές από τη Θράκη, όπως και ορισµένοι 
που ζουν και εµπνέονται στον χώρο αυτό 
πάρα πολλά χρόνια. Τους θεωρούµε 
Θρακιώτες και τιµούµε την προσφορά 
τους εδώ. Σίγουρα όµως οι τριάντα πέντε 
σήµερα σύγχρονοι ποιητές της Θράκης, 
που περιλαµβάνονται στην έκδοση αυτή, 
αλλά και οι υπόλοιποι που δεν έχουν 
συµπεριληφθεί, γιατί δεν ήταν έτοιµοι 
µε ανέκδοτη ποίηση ή γιατί δεν θέλησαν 
ή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις 

για τους όρους της ανθολογίας αυτής 
που συµπεριέλαβε µόνο νεωτερική και 
µοντέρνα ποίηση, κρατούν αναµµένη 
τη δάδα της συνέχειας του ρυθµικού 
γραπτού λόγου από την εποχή ακόµη 
των Θρακικών µύθων µε τον Ορφέα. 
Όλοι αυτοί είναι η σύγχρονη λογοτεχνική 
παράδοση… του µέλλοντός µας και 
αξίζει να προσεχθούν. Και οι νεότεροι 
και οι πρωτοεµφανιζόµενοι αλλά και οι 
παλαιότεροι (όλοι ζώντες φυσικά) µε τις 
αναπόφευκτες επιρροές από τις τάσεις 
και τις ροπές του προηγούµενου αιώνα 
είναι εκφραστές µιας ποίησης του καιρού 
µας, εµπνέονται και καταγράφουν τη 
σύγχρονη εποχή, τα άγχη και τα αδιέξοδά 
της, τα αδιέξοδα της δικής τους ύπαρξης, 
τους γλωσσικούς τους πειραµατισµούς, 
φιλοσοφούν και συµπεραίνουν, και γιατί 
όχι, αναζητούν την ανανέωση στον 
ποιητικό λόγο… Οι Θρακιώτες λογοτέχνες 
και ποιητές των προηγούµενων αιώνων 
άλλωστε ήτανε πάντα πρωτοπόροι στη 
γλώσσα, στην ποίηση, στην ηθογραφία. 
Επηρεασµένοι από τη λογοτεχνία του 
Βυζαντίου, συνέβαλαν σηµαντικά και 
καθοριστικά στην εξέλιξη της Νεοελλη-
νικής λογοτεχνίας. Ελπίζουµε ότι το 
ξεκίνηµα αυτό θα δώσει ευκαιρίες, 
θάρρος και συνέχεια. Θα αυξήσει και θα 
ενώσει αυτό το ποιητικό δυναµικό του 
τόπου µας σε ένα σώµα. Για την ώρα 
θεωρούµε πρωτοποριακή για τη Θράκη 
την έκδοση αυτή, γιατί µέχρι στιγµής 
δεν έχει παρουσιασθεί στον τόπο µας 
µια συγκεντρωτική ανέκδοτη ποιητική 
δουλειά τόσων πολλών ποιητών στον 
χώρο.
Την ευθύνη της αξιολόγησης και 
ανθολόγησης των ποιηµάτων και την 
επιµέλεια της έκδοσης είχε η ποιήτρια 
Ελένη Δηµητριάδου - Εφραιµίδου.

Ειδική συλλεκτική έκδοση 350 αριθµηµένων 
και υπογεγραµµένων αντιτύπων (σελ. 162, 
τιµή 20,90 €)  
 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙΔΗ, 
Θερµοπυλών & Πλάτωνος 11, 67100  Ξάνθη 
τηλ - Τ/Ο: 25410-27544 
www.spanidis.gr



Ἐκλογές στίς 16/9, λοιπόν. Κωλοφεράντζα 
τόν πῆγαν τόν καηµένο τόν Καραµανλή, 
µέ τόν πυρσό τῆς ΝΔ (καί τῆς Πεντέλης) 
στόν κῶλο. Νά δοῦµε τί ἄλλο θά δοῦµε...

Τotal - Chevron θὰ συνεργαστοῦν, λέει, 
στὸ ἰρακινὸ κοίτασµα τοῦ Ματζνούν. Νὰ 
λοιπὸν ποὺ τὰ σενάρια γιὰ ἐκµπουσισµὸ 
τῆς Γαλλίας τοῦ Σαρκοζὶ ἐπαληθεύονται.

Ἐξ ἰδίων τὰ βέλη γιὰ τὴν πολυπολιτισµικὴ 
µπουρδολογία: Ὁ Ρόµπερτ Πούτναµ τοῦ 
Χάρβαρτ, µὲ µεγάλη ἔρευνα σὲ 30.000 
Ἀµερικανούς, ἀνακάλυψε ξανὰ τὸν τροχὸ

Πώς ἡ διαφορετικότητα ἀποδοµεῖ τὴν κοι-
νωνία τῶν πολιτῶν (µειώνει τὸν ἐθελο-
ντισµό, τὴν ἀλληλεγγύη, τὴ συµµετοχὴ 
στὶς ἐκλογές...) Σώωωωπα!

Χυδαία προπαγάνδα - ἑβραϊκὴ ἀντιστροφὴ 
τῆς εὐαγγελικῆς ἀλήθειας στὴν ΕT1 
(20/7): Ποιὸς σταύρωσε τὸν Ἰησοῦ; Μά... ὁ 
Πιλάτος καὶ τὰ ρωµαϊκὰ συµφέροντα!

Έµ, ὅταν ἔχεις 24 χρόνια Ἀρχιεπίσκοπο 
στὸ Παρίσι συνειδητὸ ἑβραῖο (Ζάν - Μαρὶ 
Λιστιζέ) καὶ τὸν θάβεις καὶ µὲ τὸ ἑβραϊκὸ 
τυπικὸ (!), τί σκατὰ νὰ ὑπερασπιστεῖς; 

Μὲ τὸ ζόρι µὲ τὸ καλὸ νὰ “σώσει” τὸ 
Νταρφοὺρ ἡ Δύση (ὅπως τόσους ἄλλους). 
Κι ἂν οἱ ἴδιοι οἱ ἐµπλεκόµενοι διαφωνοῦν, 
δὲν πειράζει, τ’ ἀφεντικὰ ξέρουν.

200 ρατσιστικὲς ἐπιθέσεις κατὰ µουσουλ-
µάνων στὴ Γλασκώβη, µετὰ τὴν ὑποτιθέ-
µενη τροµοκρατικὴ ἀπόπειρα στὸ ἀερο-
δροµιό της! Πολὺ ἀνεκτικὴ ἡ Ἀλβιών, ρέ!

Ὡς καὶ ἡ ἰρακινὴ ὑπουργὸς Περιβάλλοντος 
Νερµὶν Ὄθµαν συνδέει τὴν ἐπιδηµία τοῦ 
καρκίνου (7.000 - 8.000 κρούσµατα ἐτησί-
ως!) µὲ τὸ ἀπεµπλουτισµένο οὐράνιο τῶν 
ΗΠΑνθρώπων. Αὐτοὶ; Στὰ τέτοια τους.

Ἡ ἀµερικανοϊσραηλινὴ (Boeing - Elbit) 
ἠλεκτρονικὴ ἐπιτήρηση τῶν συνόρων ΗΠΑ 
- Μεξικοῦ λειτουργεῖ: Ἤδη ρουφιανεύει 
τούς... περίοικους ποὺ τὴν µηνύουν.

Οἱ ταγµατασφαλίτες τοῦ Ἀµπάς δὲν βα-

σανίζουν µόνο µέλη τῆς Χαµάς. Χτύπησαν 
µέλη τῆς οἰκογένειας τοῦ Μαρουάν Μπαρ-
γκούτι, συµβόλου τῆς (γνήσιας) Φατάχ!

Ἀπὸ τὰ 936 ἑκ. m3 νεροῦ τῆς Δυτικῆς 
Ὄχθης, τὰ 800 ἐκλάπησαν ἀπὸ τὸ Ἰσραήλ, 
καθὼς ὁ κάθε Παλαιστίνιος δικαιοῦται 50 
κυβικὰ τὸ χρόνο ἔναντι 2400 τοῦ Ἑβραίου!

Ἀµερικανοβρετανοί καὶ ἰσραηλινοὶ κοµά-
ντος µᾶς πολεµᾶνε, καταγγέλουν οἱ ἀρι-
στεροὶ ἀντάρτες τοῦ FARC στὴν Κολοµβία. 
Ὁ ὅµοιος στὸν ὅµοιο κι ἡ κοπριά... 

Στὴν Αὐστρία ὁ Ἀλὴ Ριζὰ Ἀλτίν, ἱδρυτικὸ 
µέλος τοῦ ΡΚΚ, ἀθωώθηκε γιὰ τὸ πλαστὸ 
διαβατήριο κι ἔφυγε κατά... Ἐρµπὶλ µεριά. 
Ἡ κουρδικὴ πατρίδα εἶναι πιὰ γεγονός! 

Ὁ ΟΠΑΠ παραδόθηκε στὴν Ἰντραλότ. 
Τελικὰ ἢ στὴν κόντρα Κυβέρνησης 
- Κόκκαλη κρυβόταν ἕνας ἔρωτας, ἢ οἱ 
γαλάζιοι ἀφοῦ δὲν µπόρεσαν νὰ τὸ ἀποφύ-
γοῦν ἔκατσαν νὰ τὸ φχαριστηθοῦν.

Ἀτύχηµα ἡ ἔκρηξη κοντὰ στὸ Μπλαγκόεβ-
γκραντ στὸν ἀγωγὸ πού µᾶς προµηθεύει 
ρωσικὸ φυσικὸ ἀέριο; Ἤ... προειδοποίηση; 
(Κωστάκηηηη, µὴν πᾶς στὰ βαθειά!)

Καταγόµαστε ὅλοι ἀπὸ τὴν Ἀφρική, ἐπιβε-
βαιώνει ἡ ἀνθρωπολογικὴ ἔρευνα. Γιαυτὸ 
τὸ ἑλληνικὸ “κράτος” φροντίζει νὰ κρατάει 
τὴν εἰκόνα τῆς ἄπω πατρίδας ζωντανή.

Τὴν ἐπιδότηση κατοικίας τῶν δηµοσίων 
ὑπαλλήλων ποὺ ἐπιλέγουν πολυετὴ 
ὑπηρεσία στὴ Θράκη διεκδικεῖ γιὰ τοὺς 
µειονοτικοὺς δασκάλους ὁ Ἰλχάν Ἀχµὲτ

Δηλαδὴ νὰ ἐπιδοτηθοῦν ἐπειδή... δὲν 
ἔφυγαν ἐκτὸς Θράκης;! Νὰ πᾶνε ποῦ; Ἢ 
νὰ χαρτζιλικώσουµε µερικοὺς ἀπ’  αὐτοὺς 
ποὺ δουλεύουν γιὰ τὴν Τουρκία; 

Ἰδιωτικὴ φύλαξη τοῦ ἄλσους Νυµφαίας 
διὰ τὸν φόβο τῶν ἐµπρηστῶν! Ἄραγε πρὶν 
τὴν ἀνακάλυψη τῆς “σεκιούριτι”, τί ἔκανε 
αὐτὸς ὁ τόπος; Πῶς ἐπιβίωνε; 

Στὸν τύµβο τῆς Θυρέας Διδυµοτείχου, µετὰ 
τοὺς (πάντα προηγούµενους) ἀρχαιοκά- 

πηλους, ἔφτασαν κι οἱ ἀρχαιολόγοι. Ἤδη 
ὁ Μ. Κουτσουµανὴς βρῆκε ἐργαλεῖα 
ἡλικίας 7.000 ἐτῶν. Κάλλιο ἀργά...

Ἡ µνεία τοῦ ὀνόµατος τοῦ Γ. Πετρίδη στὸ 
ἄρθρο µας γιὰ τὴν τουρκοπανήγυρη τῆς 
Προύσσας δὲν ὑπέκρυπτε κάτι. Γράφτηκε 
µόνο γιατί ἀκούστηκε - µόνον αὐτό! - ἐκεῖ.

Στὸν πνιγµὸ τῶν 2 νεαρῶν τσιγγάνων τῆς 
Ροδόπης ξένισε ἡ ἀπερισκεψία τους. Ὅµως 
ἀπὸ ποῦ θὰ µάθαιναν τὰ παιδιὰ αὐτὰ τί 
ἐπιτρέπεται στὴ θάλασσα καὶ τί ὄχι;

Ἀπὸ τὸ σχολεῖο ποὺ δὲν πῆγαν (γιατί δὲν 
ὑπάρχει!) ἢ ἀπὸ τὴν οἰκογένειά τους ποὺ 
ἀγνοεῖ τὰ πάντα ἔξω ἀπὸ τὸν µαχαλὰ καὶ 
τὴ δουλειά της; 

Νὰ θέσουµε κι ἕνα ἐρώτηµα στὸν µέσο 
συµπολίτη µας: Πόσα παιδιὰ ἀπὸ τοὺς 
γυφτοµαχαλάδες τῆς Κοµοτηνῆς ἔχουν 
πάει στὴ θάλασσα πού ἀπέχει 25 χλµ;  

Νὰ µὴν εἴµαστε µόνο γκρίνια: Τὰ πολιτι-
στικὰ κινήθηκαν πολλαπλῶς στὴ Ροδόπη 
καὶ εἰδικὰ στὴ Μαρώνεια καί στόν ποντιακό 
χῶρο (Θρυλόριο - Ν. Μοσυνούπολη). Νά 
µή γκρινιάζουµε µόνο...  

Ὁ Μαρωνείας & Κοµοτηνῆς Δαµασκηνὸς 
καταγγέλει τὸν πόλεµο τῶν Τούρκων κα-
τὰ τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου. Ἡ... 
πεθερὰ (µὲ τὰ 100.000 µέλη) ἀκούει;

Πρῶτα ἔκλεισε ἡ σιδηροδροµικὴ γραµµὴ 
Κοµοτηνῆς -  Ἀλεξ/πολης λόγω ἐργασιῶν. 
Μετὰ λόγω θεοµηνίας. Ἄααα, αὐτὸς ὁ Ἄβ-
δουλχαµὶτ µεγάλο µπελὰ µᾶς φόρτωσε...

Δηµόσιο Γυµνάσιο - Λύκειο ζητᾶ γιά τή 
Φιλύρα ὁ δήµαρχός της Χασάν Κιασήφ. 
Ἀκούει κανείς ἀπό τό ΥΠΕΠΘ; «Ὅλα 
αὐτά τά αἰτήµατα θά ικανοποιηθοῦν», µᾶς 
διαβεβαίωνε ἡ Μπακογιάννη. Λοιπόν; 

Ἀπό τά ὡραῖα τῆς ἐπίσκεψης τῶν Τούρκων 
ὑπουργῶν στή Θράκη γιά τό µνηµόσυνο 
τοῦ Σαδίκ: Ἦρθαν οἱ φουσκωτοί τους «σι-
δερωµένοι» κανονικά, σάν σέ µπανανία

Ἔ, οἱ δικοί µας τούς πέρασαν κι ἀπό τόν 
ἀνιχνευτή µετάλλου, λές καί δέν ἤξεραν 
ἤ λές καί θά τούς τά ἔπαιρναν! Ἔγινε φυ-
σικά πανικός! Κι ἄντε µετά κάνε πώς δέν 
βλέπεις, δέν ἀκοῦς... Πάλι ρεζίλι γίναµε.

“Ένοπλη Αντιπολίτευση”!
Ο δήµαρχος του Ντιαρµπακίρ, Οσµάν 
Μπαϊντεµίρ, µιλώντας στο κανάλι Roj 
TV της τροµοκρατικής οργάνωσης, έκανε 
ενδιαφέρουσες εκτιµήσεις. Αναφερόµενος 
στο ΡΚΚ µίλησε για ένοπλη αντιπολίτευση 
λέγοντας ¨Μετά το 1999 υπήρξαν δύο µεγά- 
λες εξελίξεις. Η ένοπλη κουρδική αντιπο-
λίτευση µε µια στρατηγική αλλαγή έβγαλε 
τους µαχητές της από την Τουρκία. Έτσι, 
στο πλαίσιο που δηµιουργήθηκε, η Τουρκία 
στο Ελσίνκι µπήκε στην διαδικασία της ΕΕ.

(10-7-07, εφ. Ζαµάν)
(Σ.Σ.: Κάποιοι στην Τουρκία τολµούνε 
και µιλάνε έτσι, και στην Ελλάδα κάποιοι 
άλλοι τρέµουν τον όρο ¨Ποµάκοι¨...)

Ο κεµαλισµός ζεί!
Ο βουλευτής Ζαφέρ Ουσκούλ µε την άποψη 
του ότι σε ένα νέο πολιτικό και άχρωµο 
σύνταγµα δεν χρειάζονται να υπάρχουν οι 
όροι ¨ Οι αρχές και οι µεταρρυθµίσεις του 
Ατατούρκ¨ και ̈ Ο εθνικισµός του Ατατούρκ¨ 
προκάλεσε µεγάλη αντίδραση στο κοινό. 
Σχετικά µε το θέµα η Hurriyet έκανε µια 
δηµοσκόπηση µε το ερώτηµα ¨Στηρίζετε 
τις απόψεις του Ζαφέρ Ουσκούλ;¨ Ορίστε 
τα αποτελέσµατα: 142.572 ΝΑΙ (8,7%) - 
1.488.338 ΟΧΙ (91,3%) 

(30-7-07, εφ. Χουριέτ)

Τα τουρκικά ως ξένη γλώσσα
Το έντυπο που συµπλήρωναν οι νέοι 
βουλευτές ρωτούσε: Ποιες είναι οι ξένες 
γλώσσες που ξέρετε; Ένας εξ αυτών 
απάντησε ¨Τουρκικά¨. Ε, µα φτάνει πια, 
ντροπή. Έχετε δικαίωµα µε το που πατήσατε 
το πόδι σας στη Βουλή να διαπράττετε 
τέτοια ασέβεια; Αργότερα κάποιοι φίλοι του 
επενέβησαν και τα µπάλωσαν. ¨Ο φίλος δεν 
κατάλαβε καλά¨. Μα καλά τα τουρκικά είναι 
ξένη γλώσσα για σας; Το πιστεύετε αυτό ; 
Πως θα διαβάσετε τον όρκο στην βουλή ¨Θα 
διαφυλάττω την ανεξαρτησία του κράτους 
και την ΑΔΙΑΙΡΕΤΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ της 
πατρίδας και του έθνους…Θα παραµείνω 
πιστός στις αρχές και τις µεταρρυθµίσεις 
του Ατατούρκ¨.               
          (30-7-07, εφ. Χουριέτ)

Τούρκοι ένοπλοι βουλευτές
Αποχωρώντας ο υπουργός άµυνας Βετζντί 
Γκιονούλ από την κυβέρνηση χάρισε από 
ένα 9ρι περίστροφο στα µέλη της. Άραγε 
κάθε φορά που φεύγει ένας υπουργός 
χαρίζει κάτι από τον τοµέα του; Π.χ. Ο 
υπουργός ενέργειας έδωσε ρεύµα ή µήπως 
ο υπουργός γεωργίας έφερε αυγά; Μήπως 
ενθυµούµενος ο Γκιονούλ τα φιλµ γουέστερν 
έφερε τα όπλα; Σε µια χώρα όµως σαν την 
Τουρκία όπου 3.000 άτοµα το χρόνο χάνουν 
την ζωή τους από τα όπλα, το να οπλίζονται 
αντί να αγωνίζονται ενάντια στα όπλα οι 
εκπρόσωποι του έθνους είναι µεγάλο λάθος. 
Να θυµίσουµε ότι µιλάµε για µια χώρα όπου 
µέσα στη βουλή βουλευτής πυροβόλησε και 
σκότωσε συνάδελφό του. 
            (8-8-07, εφ. Μιλλιέτ)

Λειψυδρία 
Χτυπηµένος ο κόσµος από την έλλειψη νερού 
στην Άγκυρα βρίσκει την λύση κουβαλώντας 
νερό από την πατρίδα τους. Έτσι κόσµος που 
πηγαίνει στην πόλη Μούς στην επιστροφή 
φέρνουν και µπιτόνια γεµάτα µε νερό. 
Οι εργαζόµενοι στα λεωφορεία λένε πως 
για πρώτη φορά βλέπουν επιβάτες να 
µεταφέρουν νερό. Ο επιβάτης Φερίτ Ακτάς 
µας είπε : Παλιά φέρναµε κοτόπουλα και 
τουρσί αλλά τώρα πλέον νερό. 

(18-8-07, εφ. Ζαµάν)
(Σ.Σ.: Υπάρχουν περιοχές στην Άγκυρα 
χωρίς νερό για... 12 µέρες!!!)

Μ.Κ.                                        kyneg@otenet.gr
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Πάλι πίσω καί µέ χρῶµα!

Μάγκες, ξαναγυρίσαµε! Μετὰ τὸ καλοκαιράκι ἐπανερχόµαστε 
φρέσκιοι καὶ ὀρεξάτοι, ἔχοντας πάρει καί... χρωµατάκι, ὅπως 
µπορεῖτε καὶ σεῖς νὰ δεῖτε. Ξεκινήσαµε τὶς διακοπὲς µας 
ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ νησιὰ (τί νὰ κάνουµε, ὁ ἐθνικισµὸς µας δέν 
θεραπεύεται...) Μύκονο καὶ Σαντορίνη, συνεχίσαµε στὸ Μπαλὶ 
καὶ καταλήξαµε στὸ Μπιαρίτς. Ναί, λίγο κουραστικὸ νὰ 
πηγαίνεις κάθε χρόνο στὰ ἴδια µέρη, νὰ βλέπεις πάντα τοὺς 
ἴδιους σελέµπριτις ἀλλὰ κεῖνος ὁ Δαπέργολας εἶναι κολληµένος 
µὲ τὰ τρέντι στέκια... Ἀνωτέρω εἴµαστε µὲ κάτι γκοµενάκια 
ποὺ µόλις ἔµαθαν ὅτι εἴµαστε ἀπὸ τὸν “Ἀντιφωνητὴ” ἄρχισαν 
τὶς γνωστὲς ὑστερίες (γουάου, ἂρ γιού ρίλι Mr Κaraiskos, τί sexy 
ἔκδοση, ποιὸς ἔγραψε κεῖνο τὸ hot ἄρθρο γιὰ τo Κουρδικό, κτλ κτλ)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ

Γνήσιο… φο μπιζού!
Η εικόνα που παρουσιάζει ο 
υποτυπώδης ζωολογικός κήπος (τι 
«κήπος», δηλαδή…) στο άλσος της 
Αγίας Παρασκευής, δηλαδή στο 
κεντρικό πάρκο της Κομοτηνής, 
σε έναν πολυσύχναστο χώρο και 
– υποτίθεται – σε έναν όλο έλξης για 
τους ξένους επισκέπτες, είναι εικόνα 
παρακμής και εγκατάλειψης.
Δεν είναι μόνο που οι χώροι στέγασης 
των ζώων είναι ρημαγμένοι και 
μοιάζουν ετοιμόρροποι· δεν είναι 
μόνο που τα κιγκλιδώματα είναι σε 
πολλά σημεία σπασμένα και στο 
σύνολό τους σκουριασμένα· δεν 
είναι μόνο που φαντάζει τουλάχιστον 
αστείο να φιλοξενούνται σε 
ζωολογικό κήπο… αδέσποτα σκυλιά 
(!)· είναι και που η εγκατάλειψη 
αυτή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους 
ιδίως για τα πολλά μικρά παιδιά που 
βρίσκονται καθημερινά στον χώρο.
Τα σπασμένα συρματοπλέγματα 
στα κλουβιά προεξέχουν ακριβώς 
στο ύψος ενός τρίχρονου παιδιού 
κι απειλούν να χωθούν σε κάποιο 
παιδικό μάτι (και σε χεράκι να 
χωθούν, ο κίνδυνος για τέτανο μόνο 
απίθανος δεν είναι). Από τα κλουβιά 
δε που έχουν καταργηθεί, παραμένουν 

οι σιδερένιες βάσεις που στήριζαν την 
περίφραξη, οι οποίες και προεξέχουν 
περίπου μια παλάμη!
Όταν λοιπόν η δημοτική αρχή 
μεριμνά για την ανάπλαση άλλων 
σημείων στην πόλη, που δεν είναι 
τόσο κεντρικά και δεν συγκεντρώνουν 
τόσους επισκέπτες, δεν θα ’πρεπε να 
μεριμνήσει και για το σημείο αυτό, 
που απευθύνεται σε όλους τους 
δημότες και ιδίως στον παιδικό 
πληθυσμό; Και δεν θα ’πρεπε να 
μεριμνήσει, τη στιγμή που αποτελεί, 
όπως είπαμε, το υποτιθέμενο στολίδι 
της πόλης, εφόσον εντάσσεται στον 
κεντρικό «πνεύμονά» της και σ’ ένα 
από τα βασικότερά της αξιοθέατα;
Ελπίζουμε ότι η νέα δημοτική αρχή 
θα ευαισθητοποιηθεί, μέχρι όμως 
να συμβεί αυτό, τα μόνα σχόλια που 
μπορούν να γίνουν για τον ζωολογικό 
κήπο δεν είναι καθόλου κολακευτικά. 
Και για να παραλλάξουμε το γνωστό 
«Αθήνα, διαμαντόπετρα στης γης το 
δαχτυλίδι» (όχι ότι ισχύει κι αυτό, 
βέβαια· σαν σχήμα λόγου κυρίως το 
αναφέρουμε), στην περίπτωσή μας 
δυστυχώς θα λέγαμε: «Ο ζωολογικός 
κήπος στο άλσος της Αγίας Παρα-
σκευής: ένα… φο μπιζού(!) στο 
σβέρκο της Κομοτηνής!»                
                                                 Γ.Σ.
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